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 أ  

  :مقدمة
                                        

                                       

    

تبارك الذي  أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه سراجا   
صلوات التامات الزاكيات على من أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ال و،منريا

  .  وكفى باهللا شهيدا
 ،مد عبدك ورسولك ونبيك وصفوتك وصفيك وخري خريتكاللهم صل على سيدنا حم  

نيب األمة وإمام الرمحة وعلى اله الطاهرين املعصومني الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرم 
  :أما بعد، تطهريا

وعلى الرغم من تنوع هذه  ،ورا لكثري من الدراسات اللغويةن الكرمي حمآ القرميثل  
 فقد ،جوانبهفيها من جهود مضنية لإلحاطة بالكثري من وما بذله العلماء الدراسات وتعددها 

بأسلوبه املعجز متثالت اللسان العريب بقيت هذه اجلهود شاهدة على أن النص القرآين جتاوز كل 
  .     للبالغة والفصاحة يشكل خري مثالالذي 

 التعجب يف أسلوب ":ـبحاول هذا البحث الذي ومسته وانطالقا من هذه احلقيقة   
من بني القرآن الكرمي هو التعجب، و من أساليب أن يقف على جانب واحد ؛"ن الكرميالقرا
ن الكرمي آ ورود هذا األسلوب يف القر،باب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع كثرةاألس

ته وأغراضه، باإلضافة إىل كونه ميثل أحد األساليب اليت تعرب عن انفعاالت تنوعه وتعدد دالالو
 املتعلقة ببحث أهمشكالية اإل حاولنا من خالل هذا البحث معاجلةمن هذا املنطلق  واإلنسان،

  . ط ا النحاة لدراسة هذا األسلوباجلوانب اليت أحا
التعجب  (:ااستعنت يف معاجلة موضوعي هذا على جمموعة من املصادر واملراجع أمهه  

 لسيبويه، )الكتاب(،  األنباري البن)اإلنصاف يف مسائل اخلالف( جلميل علوش، )صيغه وأبنيته
ثبتة يف وغريها من الكتب امل حملمد عبد السالم هارون، )و العريب يف النحاإلنشائيةاألساليب (

  .قائمة املصادر واملراجع
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 ب  

 :يف أمهّها متثل أثناء إجنازي للبحثواجهتين بعض الصعوبات وقد   
  .اليت طرقت جانب التطبيق يف التعجبقلة املصادر واملراجع  -
ني داللته ليس باألمر اهلني بل يستلزم التركيز ن الكرمي وتبآذا األسلوب من القراستخراج ه -

 .والضبط
 .  العامل النفسي الذي ال يعود إال بالسلب على إجناز املذكرة -

 وقد ة،ملا فيه من أدوات إجرائية تطبيقيبحث املنهج الوصفي التحليلي هذا الاعتمدت يف   
مراحل الدراسة املتبعة، وقد استهلت هذه اخلطة مبدخل تطرقت  صفت اعتمدت خطة إجرائية

 ،بني القدماء واحملدثنيوتداوله أسلوب التعجب منهما باألول  اختصوفصلني فيه ملفاهيم أولية 
حيث  ، للدراسة التطبيقيةثاين فقد مت رصدهأما الفصل الواألساليب،  املفهوم على وركزت فيه

  املكية فقط ابتغاء الوقوف على تبنياآلياتا األسلوب يف حاولت إحصاء مظاهر ورود هذ
  .يؤديهااملعاين اليت 

  .رصدت فيها معظم النتائجخبامتة العمل  هذا اختتم
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 هذه متثلت، وحديثه، قدميه اللغوي البحث يف كبريا حيزا القرآنية الدراسات شغلت  
 األساليب هذه أخذت حيث، الكرمي نآالقر يف النحوية األساليب عن ثالبح يف الدراسات

 تضمنت، اخلربية واألساليب، اإلنشائية األساليب :يف متثلت، عديدة وحاالت، كثرية أشكاال
 أسلوب، والنفي وأسلوب، األمر وأسلوب، االستفهام أسلوب يلي ما اإلنشائية األساليب

 وأسلوب، الترخيم وأسلوب النداء وأسلوب، الذم وأسلوب، املدح وأسلوب، الدعاء
 التقدمي وأسلوب، التوكيد وأسلوب، النهي أسلوب يف متثلت اخلربية األساليب أما. التعجب
 من ليس وبالتايل، االختصاص وأسلوب الشرط وأسلوب، االستثناء وأسلوب، والتأخري
 اقتصرت لذلك. األنفس بشق إال واحدة دراسة يف األساليب هذه حصر يتم أن السهل

  الكرمي نآالقر يف التعجب أسلوب يف البحث غلى دراستنا
  ):واصطالحا لغة (األسلوب مفهوم -1

 النخيل من للسطر ويقال" :يأيت ما األسلوب مفهوم عن )العرب لسان (يف جاء :لغة  .أ 
 يقال ،واملذهب والوجه الطريق واألسلوب قال أسلوب فهو، ممتد طريق وكل أسلوب

 واألسلوب فيه تؤخذ اليت املمتد الطريق واألسلوب أساليب وجيمع، سوء أسلوب يف نتمأ
 أسلوب لفظة فإطالق ،1"أفانني أي القول أساليب يف فالن خذ أويقال ،الفن بالضم

    األنساق من حمددا نسقا أو نظاما يقتضي األسلوب إن تعين النخيل من السطر على
 .عليها املسري يتعذر اليت األرض نقيض األسلوب أخر مبعىن أو

 دقيق اصطالحي تعريف إىل يصل ن أالباحث على السهل من ليس :اصطالح  .ب 
 فمفهوم، واألدبية الفكرية النظر وجهات باختالف خيتلف مفهومه، ألن لألسلوب
 لدى مفهومه عن االختالف كل خيتلف والنقاد والبالغيني األسلوبيني لدى األسلوب

 النظر ووجهات التعريفات هذه شتات بني اجلمع علينا يصعب قد لذلك، النحاة
 حماولة دون حائال يكون ال ذلك لكن ،واملفكرين العلماء بني وبعدا قربا املختلفة
 .هذه بدراستنا متعلقا ذلك كان ولو ما بتعريف األسلوب ختصص

 
                                                

 ،1ط، لبنان، بريوت، صادر دار ،)ب.ل.س (مادة، العرب لسان، مكرم بن الدين مجال الفضل أبو منظور ابن - 1
  .15/474، م1992
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  :األسلوب يف القدماء آراء -2
 ":يقول املوقف باختالف خيتلف األسلوب وأن ،مقاال مقام لكل أن قتيبة ابن يرى  

 يف وافتناا العرب مذاهب وفهم علمه واتسع نظره كثر من نآالقر فضل يعرف إمنا
 من أوتيت مةأ األمم  مجيع يف ليس نهإف اللغات مجيع دون لغتنا به اهللا خص وما، األساليب
 يف كالما ارجتل إذا العرب من فاخلطيب... العرب أوتيته ما اال واتساع والبيان املعارضة

 يفنت بل ،واحد من به يأيت مل ذلك أشبه ما أو صلح ضاو حتضي أو محالة أو نكاح
 وخيفي التوكيد إرادة تارة ويكرر، اإلفهام إرادة تارة ويطيل التخفيف إرادة تارة فيختصر

 بغض يفهمه حىت بعضها ويكشف السامعني أكثر على معانيه يغمض حىت منه بعض
 وكثرة احلفل وقدر احلال حسب على بالكالم عنايته كونوت الشيء إىل ويشري ،األعجميني

 بتعدد تتعدد واألساليب املعىن أداء طرق من طريقة فاألسلوب ،1ماملقا وجاللة احلشد
 من ضرب األسلوب إن يرى اجلرجاين القاهر عبد أما، الظروف واختالف املوضوعات

 اعلم ":الصدد ذا ليقو، به خاص معىن أسلوب لكل وان طرقه من وطريقة النظم ضروب
 له مهين يف الشاعر يبتدئ إن ومتيزه وتقديره بالشعر العلم وأهل الشعراء عند االحتذاء أن

 ذلك إىل أخر شاعر فيعمد، فيه والطريقة النظم من الضرب واألسلوب أسلوبا وغرض
 قطعها قد نعل مثال على نعال أدميه من يقطع من فيشبه شعره يف به فيجيء األسلوب

 يف اخلاصة الطريقة هو عنده األسلوب مفهوم ،2"مقاله على احتذى قد فيقال هاصاحب
 عن وأسلوبا ضرب عن ضربا متيز حنوية إمكانات من الطريقة هذه حنوية وما املعاين ترتيب
  .أسلوب

  :األسلوب يف احملدثني أراء -3
 نياتاللسا على يقتصر مل لكونه وذلك احملدثني لدى األسلوب مفاهيم تعددت لقد  

 مفاهيم تعددت فقد األسلوبيني بينهم من بقضاياه واهتم عنه حتدث من أكثر هناك بل، فقط
 عرف فريق وهناك، املبدع خالل من األسلوب عرف فريق فهناك" ، عندهم األسلوب

                                                
 12ص، م1981 ،لبنان، بريوت، العلمية الكتب دار، صقر امحد السيد تح، نآالقر مشكل تأويل، قتيبة ابن - 1
 468ص,م2000 ,للكتاب العامة املصرية اهليئة .شاكر حممد حممود تح ,اإلعجاز دالئل، اجلرجاين القاهر عبد - 2
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 ن أي، أ1"ذاته النص خالل من األسلوب عرف ثالث وفريق املتلقي خالل من األسلوب
 أو الرسالة, املتلقي, املرسل (التواصلية العملية نطاق عن رجخي مل عندهم األسلوب مفهوم
   .األخر دون طرف على يركزوا ومل) النص

 عند التفكري منط عن الكشف قوام ":بأنه األسلوب املسدي السالم عبد يعرف  
 لغوية صياغة األديب النص يصوغ الذي املبدع على يركز التعريف هذا يف نه أأي، 2"صاحبه
 فينظر الثاين الفريق أما املبدع باعتبار األسلوب تعرف اليت النظر وجهة ميثل ما وهذا، سليمة

 على حكما باعتباره فعاال دورا للمتلقي أن برى نهإف ،املتلقي خالل من األسلوب إىل
 الفريق أما، ما أديب لعمل تعرضه جراء عليه سيطر الذي التأثر خالل من املبدع أسلوب
 هذا إجياد يف والفضل ذاته النص من نابع األسلوب مفهوم أن أصحابه فريى، الثالث

 :أساسيتني فكرتني يف تتمثل اليت اللغوية نظريته يف سوسري دي به جاء ما إىل عائد التعريف
 العالقات من جمموعة أا على اللغة إىل نظرته والثانية والكالم اللغة بني تفريقه األوىل

 خالل من لألسلوب تعريفهم يف الباحثني بغض فاداست وبالتايل ،العالقات هذه وطبيعة
 بعني أخذنا ماا إذ مشولية نظرة األسلوب تعريف إىل األسلوبيني نظرة كانت لقد .النص

 العملية أطراف من طرف لكل األسلوبيني جعل إذ ،اتمعة الثالثة احلقول هذه دمج االعتبار
) الرسالة(و القارئ) واملتلقي (املبدع )املرسل (من فكل ،األسلوب صياغة يف دورا التواصلية

  ).األسلوب معىن تكوين يف دور له( النص
  :الغربيني لدى األسلوب مفهوم -4

 اللغة علم تطبيق إىل يهدف الذي العلم بأنه األسلوب" :كريستال ديفيد يعرف  
 ذا نهأ أي، 3"معينة لغوي جمتمع يف اللغوية االستخدامات من خاصة أنواع على ومناهجه

                                                
 عمان ,األردنية الثقافة وزارة منشورات ,احلديث العريب النقد يف ألسلوبيةا االجتاهات ,اهللا عبد إبراهيم اجلواد عبد ينظر -1
 40ص,م1996,
 64ص,م1997 ,3ط ,للكتاب العربية دار ,واألسلوبية األسلوب ,املسدي السالم عبد -2
 185ص, م1999 ,اجلامعية املعرفة ط ,خليل حلمي ترمجة,اللغة بعلم التعريف,كريستال دفيد -3
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 على تنعكس اليت والسيكولوجية االجتماعية بالعوامل األسلوب مفهوم يربط التعريف
  .1"األشياء رؤية يف اخلاصة الكاتب طريقة :"بأنه فلوبيري ويعرفه، املبدع شخصية
 ،والغربيني واحملدثني القدماء من كل عند األسلوب معىن عن املفصل احلديث وبعد  

 التعريفات هذه ن أوهو إال بينها ويوائم التعريفات هذه معجي رفيعا خيطا هناك أن نرى فإننا
 تعبري يف وطريقة الفن يف طريقة فاألسلوب، الطريقة فكرة على جمملها يف ارتكزت قد

 طريقة وأخريا، )النظم( وتركيبها املفردات انتقاء يف وطريقة ومشاعره أفكاره عن الكاتب
  .معني تركييب بنمط الدالالت يء خمصصة

  :الكرمي نآالقر مفهوم -5
 حيوي أن لزما كان الكرمي نآالقر يف التعجب أسلوب هو البحث موضوع أن مبا  

  .ن الكرميآالقر مفهوم على املدخل هذا
 يف املكتوب، الصدور يف ظاحملفو، القارئ من املسموع اهللا كالم الكرمي نآالقر  

 ليخرج وسلم عليه اهللا صلى مدحم سيدنا على اهللا انزله الذي؛ باأللسنة املقروء املصاحف
 (:تعاىل يقول، النور إىل الظلمات به الناس                   

                     (2، " مشتق اللغة  يف نآالقر فلفظ 
 :(تعاىل قوله إليه ويشري, للقراءة مرادف مصدر فهو، 3"ناآوقر، قراءة ،قرأ: يقال قرأ من  

                          (4، تال ىنمبع قرأ من مشتق أنه وقيل، 
 نآالقر لفظ نقل مث مجعه إذا احلوض يف املاء قرى ومنه، مجع مبعىن قرأ من مشتق نهأ وقيل

 كل وعلى، الكرمي نآالقر جمموع على اللفظي باالشتراك ويطلق، علما وجعل املصدرية من
 القدمية الكتب تسمى وقد، بعضه وعلى مجيعه على نآالقر لفظ يطلق فقد، آياته من أية
  .ناآقر

                                                
 35ص ,العريب الكتاب احتاد منشورات,األسلوبية يف مقاالت ,التا منذر عياشي - 1
 .1/براهيم إ- 2
 1/128، العرب لسان، منظور ابن ينظر - 3
 18-17/القيامة - 4
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  :القرآين األسلوب مفهوم -6
 اهللا كالم هو الذي العظيم الرباين الكتاب هذا به انفرد أسلوب هو القرآين األسلوب  
 يف العرب اعتادت ما غري جاء بأنه تفرده مناط يكن مل األسلوب هذا ،وتعاىل سبحانه
 ن أغري ،املختلفة الكالم أساليب يف العرب اعتادت ما على جاء القران أن بل ،كالمها

 نظمه طريقة يف امعجز جاء نأب كالمها يف العرب طريقة يف ختلف االقرآين األسلوب
 وضعه الذي التحدي موضوع يعد الذي أسلوبه يف اللغويني بالباحثني دفع ما وهذا ،للكالم

 جال ذلك يف يقول، مبثله يلتو أن على العرب وكافة، للمشركني وجل عز اهللا
:(وعال                     ( 1    

 أسلوب الكرمي نآالقر فأسلوب، وعال جل اهللا كالم مبثل ياناإلت عن عجزوا فقد  
 على املتقولني هؤالء عجز ظهري أن وجل عز اهللا أراد لذلك للكالم نظمه طريقة يف متميزا

 نظمه طريقة يف الكرمي نآالقر يشبه بكتاب اإلتيان عن عجزوا أن فبعد، الكرمي النيب
 حتداهم نآالقر سور مثل من سور بعشر اناإلتي عن عجزوا فلما سور بعشر اهللا أعجزهم

 الرسول على املفتريني هؤالء عجز اهللا يبني كي وذالك، واحدة بسورة وتعاىل سبحانه اهللا
 نآالقر سور مثل من واحدة بسورة ايء على حىت مقدرم وعدم، وسلم عليه اهللا صلى

:(وجل عز ذلكيف  يقول ،الكرمي                              

                    (2 ، نآالقر طريقة بتقليد تعلق فالعجز 
 حىت فيه توافرت اليت واملزايا آنالقر ب أسلو ا امتاز اليت ن اخلصائصأل ،الكالم نضم يف

 أن بعد ولكنهم ومكثر مقل بني فيها العلماء أفاض وبالغة ،لغة يف معجزا بقاطا له جعلت
 قال إلينا قدموا أن على يزيدوا مل أقالمهم وحفيت أقدامهم دميت وبعدان املطاف م طال
 فلم عليهم خفي ما على نأو الوفاء عن عجزوا بأم معترفني، حبر من وقطرة .كثر من

                                                
 34/الطور - 1
 13/هود - 2
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 من بضرب البعيد لنا قربوا أن على يزيدوا مل وأم كروهفذ هلم ظهر مما أكثر يذكروه
  .1والتمثيل اإليضاح رجاء التمثيل

   :القرآين األسلوب ميزات -7
 فمن بني ،برز علماء العربية مميزات لألسلوب القرآين اختص ا من بني سائر الكالمأ  

  :2هذه املميزات ما يلي
 التقليب على ومطاوعة التأويل يف مرونة القرآين األسلوب يف جند: واملطاوعة املرونة  .أ 

 الذي املورد سعة الداللة واسع جتعله املرونة وهذه ،األساليب من أسلوب يدانيه ال حبيث
 العامة القلوب يشفي القرآين األسلوب . تزدحم عليه الوفود فم تصدر عنه ريانة راضية

 نفوسهم فراغ وميال الناس وسواء اجلماهري يهدي القريب فظاهره، اخلاصة ويكفي
 الفالسفة يشبع العميق وباطنه ومشاهدة تعابريه يف األخاذ اجلمال والترهيب بالترغيب

 ونظامه ومنتهاه الكون مبدأ من عندهم الكربى العقد حيل والفكرة احلكمة من باملزيد
 طوال العربية األساليب نإف نآالقر خلود أسباب من املرونة وهذه. وإبداعه صنعه ودقة
 نإف ذلك ومع، والذهين اللفظي والتلوين التغيري من لكثري تعرضت قد قرنا شر أربعة
 على األثر رائع وظل العصور مع يتحدد الفريدة وخبصائصه املتميز بأسلوبه خالد نآالقر

 .عليها ومن األرض اهللا يرث نأ إىل األيام هذه إىل األجيال ترامي
 ظهرانيهم بني نآالقر نزل الذين بالعر على فهمه يستغلق مل القرآين األسلوب إن  

 من ذلك بعد جاء ،معه وتفاعل وفهمه للجمال الذواقة السليمة الفطرة إال هلم يكن ومل
 العلوم أثبتت وقد ،التأويل ضروب على املختلفة الفرق زعماء وفهمه واألفكار العلوم أهل

 .السابقني عن خمفية كانت اليت حقائقه من كثريا احلديثة
 البارزة السمات من: التعبري يف التصويرية الطريقة على نآالقر لوبأس اعتماد  .ب 

 يزيد اليت واألفكار املعاين عن للتعبري التصويرية الطريقة على اعتماده القرآين لألسلوب
 أو القيامة ليوم مشاهد أو غابرة قصصا أو جمردة ذهنية معانيه كانت وسواء، إيضاحها

                                                
 2/243,ه1431 ,1ط ,العريب  الكتاب دار ,زمريل أمحد فواز تح، نآالقر علوم يف العرفان مناهل ,الزرقاين - 1
 م2011,وخصائصه سيماته تعريفه القرآين األسلوب :الثانية احللقة ,حلقات يف كتاب,احلقاين أثري - 2
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ويعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه :(اآلية الكرمية هذه يف يؤديه يريالتصو فالتعبري احلاالت من غريها
 .1)لَيس لَهم ِبِه ِعلْم وما ِللظَّاِلِمني ِمن نِصٍري ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وما

 من الكرمي نآالقر أورد لقد :واالستدالل احملاججة يف املتميزة القرآين األسلوب طريقة .ج 
 والوعيد ألوليائه والوعد احملرفني زيغ وتصحيح ،الكفار حماججة سياق يف لقولا أفانني

 أو متقاربة أوقات يف األساليب هذه مبثل لإلحاطة البشر طوق عن حيرج ما ألعدائه
 بل االجتاهات مجيع يف عابرة حلظات يف التحول تستطيع ال اإلنسانية فالنفس، متباعدة

.                       مالئمة بيئة ضمن إال معاكس اجتاه إىل عنها لتحولا تستطيع وال معينة حبالة تتأثر
 يف صغرية مثرية وأحداث بأشياء استدالله طريقة القرآين لألسلوب املتميزة األمور ومن

 عليه ا يستدل الذي الضخم واملوضوع تتناسب ضخمة حقيقة ذات وهي، ظاهرها
أَأَنتم تخلُقُونه   • أَفَرأَيتم ما تمنونَ  •  فَلَوال تصدقُونَنحن خلَقْناكُم:(تعاىل قوله تأمل

  َ.2)نحن قَدرنا بينكُم الْموت وما نحن ِبمسبوِقني  • أَم نحن الْخاِلقُونَ
  :أسلوب التعجب يف الشعر العريب -8

 من فكثري العريب الشعر يف لشائعةا اإلنشائية األساليب من التعجب أسلوب يعد  
عبد  قول ذلك ومن، الداللة وحسن الظهور قوة من فيه ملا به قصائدهم استهلوا الشعراء

   :الرزاق عبد الواحد
  اءـِبالِدم تغرِقي أَنْ تعوِدي
  داءـــالف هذا إذا.فرنسا
  هــأبخلَ فَماَ شعب,وقصر

  الكفاح معىن جندك سيفهم
  :أيضا وقال

  يـدم يف ما أَقتل يا حب يا
  أجزمك وما القَلْب أَضعف ما

                                                
 71/احلج - 1
  .60-57/ الواقعة- 2
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  والقبور اخلَراِئب هذه يف اإلنسان )أَضيع ما(
  :يقول القيس امرئ بينهم من النداء بصيغة شعرهم يف التعجب أسلوب تناولوا شعراء وهناك

ا لَكفي ِل ِمنه كأَن لَيفَر ِبكُِل  جنُومفَال مت لتدذ شيلببي  
  :آخر شاعر وقول

  أو دمعها ماء العني ترقرق إال  ذاكرها لست منها قلبك دين يا
  :أخر شاعر قول

  ِبـوالتقْلِي عليٍه الزماٍن مر  يفنه يعمر من مايل شيء ياَ
  :األعشى وقول

  بانت لتخزننا عفارة  جاَره أنت ما جارتاه يا
   :يةاليوم حياتنا يف التعجب أسلوب -9

 تثري واليت واملألوف املعتاد ختالف اليت املواقف من الكثري حياته يف اإلنسان يصادف  
 اليت األلفاظ من مبجموعة كتابة أو كالما عنها فيعرب، واحلرية بالدهشة شعورا نفسه يف

 آو مدهش أو غريب أمر هذا مثل ويعتريه ،خياجله الذي واالستكبار االستفهام ذا توحي
  .ةللدهش ثريم أو عجيب

  :العريب النحو يف التعجب باب وضع سبب -10
 بني حدث ملا يعود العريب النحو يف التعجب باب وضع سبب أن منظور ابن يذكر  

 إذا فقال احلر أشد ما أبت يا األيام حدأ يف له ابنته قالت فقد ،وابنته الدؤيل األسود أيب
 فقويل: فقال ،شديد احلر أن ردتأ :فقالت ،حتتك من والرمضاء فوقك من الصقعاء كانت

  .1العريب النحو يف التعجب باب وضع وحينئذ احلر أشد ما
  
  
  
  

                                                
 .8/204، )ع.ق.ص(، مادة العرب لسان منظور، ابن - 1
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  التعجب لغة واصطالحا: أوال
  :مفهوم التعجب لغة -1

 :عليك لقلة اعتياده ،ومجع العجبالتعجب لغة من عجب، والعجب هو إنكار ما يرد "  
،ابيف اللغة أن اإلنسان إذا رأى ما ينكره ويقل مثله قال أعج جبمن : واصل الع جبتع

وأمر  أو معتاد، والعجبُ الذي تلزم به احلجة، أو العجب النظر إىل الشيء غري مألوف، ،كذا
والعجب  والعجب الزهو، وعجاب على املبالغة أَعجبه األمر سره،، وعجيب وعجب، عجاب،

والتعجب أن  والعجب الذي يعجبه القعود مع النساء،  الريبة،يأيت وال ي حيب حمادثة النساء،الذ
التعجب حرية  ":وقيل، 1"نك مل ترى مثله، واالستعجاب شدة العجبأوتظن  يأيت الشيء،

تعرض اإلنسان عند سبب جهل الشيء وليس هو سبب بل حالة حبسب اإلضافة إىل من يعرف 
  .2" خص التعجب باحلسنالسبب وبعضهم

أنكره لٌقلة اعتياده ، وعجباوعجب ، عجباً، عجب منه ":وقد ورد يف املعجم الوسيط  
، فهو معجب، وسر به، عجب منه :والشيء فالن، على العجب منه محله :أعجبه األمر، إياه

جب مطاوع عجبه ومنه عتعجب ، عجبه جعله يعجب، ترفع واستكرب: وأعجب بنفسه
) ج( واستماله استعجب اشتد تعجبه األعجوبة ما يدعوا إىل العجب ،استهواه :والشيء فالن

   .3"أعاجيب
العجب وزان فلس من كل دابة ما ضمت عليه الورك من أصل  ":ويف املصباح املنري  
، ب تعجب وتعجبت واستعجبتوعجبت من الشيء عجب من با، وهو العصعص، الذنب

زيد بنفسه بالبناء للمفعول ) أًعجب(و، حسنه) أَعجبني( و،أي يعجب منه) عجيب(وهو شيء 
حدمها ما حيمده الفاعل ومعناه االستحسان،  أ:إذا ترفع وتكرب ويستعمل التعجب على وجهني

والثاين ما يكرهه ،ومعناه اإلنكار، والذم له ففي االستحسان يقال  واإلخبار عن رضاه به،

                                                
  582ص2ج,)عجب (مادة,العرب لسان,منظور ابن -1
 1/367,م1998, 1ط ,بريوت,الرسالة مؤسسة,ثالترا حتقيق مكتبة)عجب(,العروس تاج ,الزبيدي -2
 السالم عبد إشراف, الوسيط املعجم,النجار علي حممد القادر عبد حامد ,الزيات حسن أمحد ,مصطفى إبراهيم -3

 584 ص,3 ط ,طهران,العلمية مكتبة,هارون
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) التعجب(وزان تعبت وقال بغض النحاة ) عجبت(األلف، ويف الذم واإلنكار ب) أَعجبين(
  . 1"!ما أشجعه:انفعال النفس لزيادة، وصف املتعجب منه حنو

  :مفهوم التعجب اصطالحا -2
أوردت كتب النحو تعريفات عديدة للتعجب نذكر منها على سبيل املثال ابن عصفور   
ة يف وصف الفاعل خفي سببها وخرج ا املتعجب عن التعجب هو استعظام زياد ":االشبيلي

اعلم أن " : يقول،وقد ورد مفهوم التعجب يف شرح املفصل البن يعيش، 2"نظائره أو قل نظريه
 ،التعجب معىن حيصل عند املتعجب عند مشاهدة ما جيهل سببه وقال يف العادة وجود مثله

ا طائرا يطري مل نتعجب منه جلري العادة نه لو رأينأوذلك املعىن كالدهشة واحلرية مثال ذلك 
 خرج يف العادة وخفي سبب ألنه، ولو طار غري ذي جناح  لوقع التعجب منه، بذلك

  .3"الطريان
 انفعال يف النفس عند :"بأنه  إذ يعرف التعجب؛وعلى هذا النهج ذاته سار الدمياميين  

والدمياميين يف هذا املفهوم ، 4"بالشعور بأمر جيهل سببه ومن مثة قيل إذا ظهر السبب بطل العج
 أما مفهومه عند األمشوين ،يربط التعجب باألمر اهول سببه والذي حيدث يف النفس حرية

وقد اشترط األمشوين يف التعجب أن ، 5"استعظام فعل فاعل ظاهر املزية بألفاظ كثرية ":فهو
  .يصاحب بألفاظ  تدل على الدهشة واالستغراب

استعظام فعل فاعل ظاهر املزية بسبب زيادة فيه خفي  ": بأنهويعرف التعجب أيضا  
ذلك أن املوىل عز وجل ،  فخفاء السبب هنا ال يتعلق باملوىل عز وجل بل يتعلق بالبشر،6"سببها

                                                
 )ط/د (،م1987, للنشر بنانل مكتبة ,الكبري شرح غريب يف املنري املصباح, املقري الفيومي علي بن حممد بن أمحد -1

 393ص
 576)/ت د(,)ط د (جناح أبو صاحب تح ,الزجاجي مجل شرح,عصفور ابن -2
 411,\ 4 , 2001 ,1. ط’لبنان,بريوت,العلمية الكتب دار,يعقوب بديع ميل إ:تقدمي.املفصل شرح,يعيش ابن -3
 فوالرؤ عبد طه ,تح, مالك بن لفيةأل األمشوين شرح على الصبان حاشية,املصري علي بن حممد العرفان بو أ-4

 2ص 3ج ,)دط( ,التوقيفية املكتبة,سعد
 262\2.  1998,1,ط,لبنان,بريوت ,العلمية الكتب دار,مالك ابن ألفية شرح ,مشويناأل -5
 87ص م2008 ,1 ط ,األردن,عمان,املناهج دار,وتطبيق عرض النحوية األساليب ,عطية حمسن -6
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ربنا ِإنك تعلَم ما نخِفي وما :( حنو قوله تعاىل،ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء
 ِلنعۗنفَٰى وخا ياِء مملَا ِفي السِض وٍء ِفي الْأَريش لَى اللَِّه ِمن1"ع.  

واملالحظ من هذه التعريفات إن القدماء واحملدثني اتفقوا يف تناوهلم للمفهوم   
حيث ربطوه باجلانب النفسي الذي خيتلج النفس البشرية حني تصادف ، االصطالحي للتعجب

                                                             .فيا للمتعارف عليه شيئا خارجا عن املألوف ومنا
  أساليب التعجب    : ثانيا

  :األساليب السماعية -1
ويقصد باألساليب تلك األساليب اليت تستعمل لغري التعجب لكن العرب استعملوها   

 ،يغة النداء أو بصيغة أخرى كان يأيت التعجب بصيغة االستفهام أو بص،على سبيل ااز
 من صياغ الكالم والنغمة والتعجب السماعي يتم بصيغة مسموعة أي حيكمها السماع وتفهم

واأللفاظ املنطوقة هلذه األساليب ال عالقة له بالتعجب فهي مستعملة يف اللغة لغريه ، 2"الصوتية
يه داللة عارضة عن طريق  لكنها دلت عل،ومعاين هذه األلفاظ يف األصل ال يفهم منها التعجب

تضمنا مجال وقد جاء التعجب م ": وذا الصدد يقول أبو حيان األندلسي،ااز وظروف النطق
ن هذا النوع من التعجب نوع مطلق ال حتديد له وال وزن وال أل، 3"مل تكن يف أصل الوضع

وع من التعجب كل  وهلذا مل ينل هذا الن،قاعدة قياسية ولكنها تدل عليه باالستعمال اازي
 بل ،وإمنا مل يبوب له يف النحو ألا مل تدل بالوضع ": فقد قيل،االهتمام من طرف علماء اللغة

ومن هذه االستعماالت اازية اليت تدل على التعجب ، 4" بتضافر القرينةإالبالقرينة وال تفهم 
  :نذكر منها

طلب فهم شيء مل  ":لغة العربية ويعينحد األساليب الطلبية يف الأيعد االستفهام  :االستفهام  .أ 
ي معرفة ما هو خارج عن الذهن واالستفهام من أكثر األساليب ، أ5"يتقدم لك علم به

                                                
 .38/إبراهيم -1
 87ص, وتطبيق عرض,النحوية األساليب ,عطية حمسن:ينظر -2
 205\ 3 ,  م1998,1,ط ,العرب لسان من الضرب ارتشاف ,األندلسي حيان  أبو-3
,  2000,1ط,لبنان,بريوت,العلمية الكتب دار, السود عيون باسل,تح ,التوضيح على التصريح شرح ,األزهري خالد -4
 375ص, م
 155ص, 1993,1ط ,لبنان ,بريوت ,العلمية كتبال دار,البالغة علوم ,املراغي محد أ-5
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النحوية خروجا مقتضاها إىل معىن أسلويب أخر وعنصر إنشائي آخر يطبع اجلملة 
عىن التعجب يف نه يأيت مبأ إذ ، ويعمق من املعىن والداللة يف اجلملة،االستفهامية بطابع جديد

 : ويتحقق االستفهام بأدوات كثرية،مواضيع كثرية خصوصا يف الكتاب اهللا
 كما جاء يف قوله ،قد خترج اهلمزة عن معناها احلقيقي إىل معىن التعجب :اهلمزة -

:(تعاىل                               (1. 

 (:اسم استفهام خرج معناه احلقيقي إىل معىن التعجب جمازا من ذالك قوله تعاىل: أىن -

                                  

  (2،رب أىن يكون يل غالم مع " ل زكريا فرحا متعجبا وقد جاء يف التفسري املتيسر قو
قال كذالك يفعل اهللا ما يشاء من األفعال العجيبة ... ن الشيخوخة قد بلغت مين مبلغهاأ

 أي أصلها لالستفهام ولكنها استعريت للتعجب وتسمى يف هذا املوضع ،3"املخالفة للعادة 
 من حالة حنو مررت خبالد أي بالكمالية أي للداللة على وصف الشيء بالكمال والتعجب

ويذهب الرضي اإلستربادي إىل . 4"بالداللة على وصف الشيء بالكمال) بأي(رجل فيؤتى 
والصفة يف األصل استفهامية الن معىن برجل أي برجل ... تقع صفة باالتفاق) أي( أن "

صفة حد حىت يسال عنه مث نقلت من االستفهام إىل الأعظيم يسال عن حاله ال يعرفه كل 
  .6"فانتقلت أي من االستفهام إىل التعجب من شيء غري معروف وحمدد 5"

 املعىن اازي وهو إىلاسم استفهام يدل على احلال خرج من معناه احلقيقي  :كيف -
:(  وذلك يف قوله تعاىل،التعجب                      

                                                
 72/هود -1
 40/عمران ل آ-2
 8/40  , 1981,1ط,األردن ,عمان,الفكر دار,الكبري التفسري ,الرازي ينظر -3
 1/256 ,1981,1ط األردن ,عمان ,الفكر دار,النحو معاين.السامرائي فاضل ,ينظر -4
 1ط ,الرياض,والنشر الثقافة إدارة ,احلفظي إبراهيم أحسن, تح,الكافية على الرضي شرح، االستربادي الرضي -5
 .2/1088 ,م1993,
 2006,،13 عدد,العراق, األوسط  جامعة,اإلنسانية للعلوم واسط جملة,السماعية التعجب صيغ,القرشي سليم ,ينظر -6
 13ص  ,6 ,مج.
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                   (1، ن اهللا سبحانه أ تشري هذه اآلية الكرمية إىل
 وهو الذي ،ويتعجب سبحانه منهم كيف يكفرون بهذين كفروا به وتعاىل يستفهم من ال

أحياهم يف هذه الدنيا مث يوميتهم مث حياسبهم يف قبورهم على ما اقترفوه من ذنوب مث حيييهم 
، وهو القادر عليهم كل هذه املقدرة فكيف يكفرون باهللا تعاىل ،يرجعون إليهمرة أخرى و

 كيف استفهام يف معىن التعجب وهذا التعجب نإ" :ويوضح ذلك الفراء يف تفسريه لآلية
، 2"إمنا للخلق وللمؤمنني أي أعجبوا يف هؤالء كيف يكفرون وقد ثبت حجة اهللا عليهم

صورة االستفهام الواردة يف اآلية الكرمية ما هي إال " أن وقد أشار  أما  ابن عطية فقد رأى 
خارجة عن معناها إىل معىن التقرير والتوبيخ والتعجب أي إذا وقع هذا األمر منكم فإنه حق 

 بل ، الكرمية مقتصرا على أقوال املفسريناآليةومل يكن احلديث يف هذه ، 3"أي يتعجب منه
 إذ يرتبط ذا العنصر االستفهامي يف النحو ،لتعجبجند حناة يذكرون أن كيف تأيت ملعىن ا

 وهناك من جعل . كيف مبعىن التعجب ذه اآلية القرآنية الكرميةجميءولقد مثلوا على 
 إذ عد كيف من ، وهذا ما جنده عند ابن هشام يف شرحه لأللفية،كيف من صيغ التعجب

 .4"صيغ التعجب يف هذه اآلية الكرمية
 على السكون قد خيرج من معناه احلقيقي إىل معاين أخرى تفيد اسم استفهام مبين :ما -

واحلاقة مرفوعة  ": قال الفراء يف تفسري اآلية،5)ما الْحاقَّةُ  • الْحاقَّةُ:(التعجب يف قوله تعاىل
ملا تعجبت منه ذكرها كقولك احلاقة ما هي؟ احلاقة أصله أي شيء هي على التعظيم لشاا 

 .6"والتهويل هلا

                                                
 28/البقرة -1
 23\1 , م 1983, 1ط ,بريوت ,الكتب عامل,النحو معاين ,الفراء -2
 بريوت ,العلمية الكتب دار ,العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر , األندلسي غالب بن احلق عبد حممد أبو عطية ابن -3
 133\1 ,1ط ,لبنان,
 بريوت,صيدا ,العصرية املكتبة ,السالم عبد حممد ,تح ,مالك ابن أللفية املسالك أوضح ,األنصاري هشام ابن, ينظر -4
 3/253,) ط د .(لبنان,
 .2-1/احلاقة -5
 239\3 ,م2000 ,1ط .لبنان ,بريوت ,الرشيد دار ,البيضاوي تفسري ,البيضاوي -6
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اسم استفهام مبين على السكون قد خيرج عن معناه احلقيقي إىل معان أخرى : من -
، 1" تكون لالستفهام الذي فيه معىن التعجب)من(ن أ:"  فقد ذكر ابن منظور،كالتعجب

نك تقول سبحان اهللا من هو؟ وما هو أأال ترى " :وهذا ما حكاه سييبويه ذلك يف قوله
ن تقول أكان خربا مل جيز ذلك ألنه ال جيوز يف اخلرب ؟فهذا استفهام فيه معىن التعجب ولو 

       .2"من هو وتسكت
 ،3"القسم معناه احللف واليمني والقسم ضرب من ضروب اإلنشاء غري الطليب :"القسم .ب 

وأدوات القسم ، مؤكدة أو منفيةويشترك فيه االسم والفعل أي يأيت مجلة امسية أو فعلية 
وبعض هذه احلروف قد ترد يف مواضع  ،4" من،مليم املكسورةالم الالباء الواو التاء ا :هي

فتاء القسم من حروف اجلر وتكون ، الملمبعىن التعجب كحرف التاء مثال وحرف ا
 (:متحركة يف أوائل األمساء وقد ترد مبعىن التعجب والتفخيم يف قوله تعال   

                    (5 يف هذه اآلية وردت التاء مع اسم اهللا 
، ال تدخل إال على لفظ اجلاللة وهي ،6 "تكون للقسم وللتعجب معا"الم لوذلك قليل وأما ا

 :كما جاء  يف قول مالك بن خالد اخلناعي
 7ٍسام     مبشمخر به الضيان واَآلـهللا يبقى على األي

ونادى به وناداه مناداة ونداء ، وقد ناداه، الصوت ":يعرف ابن منظور النداء بأنه: النداء .ج 
الندى بعد الصوت أي بعيده واالنداء بعد مدى  ":ويعرفه الزجاج يف قوله، 8"أي صاح به

                                                
 13/421,) من(,العرب لسان,منظور ابن -1
 العلمية الكتب دار ,لبنان ,بريوت ,1ط ,يعقوب بديع ميلإ تح ,الكتاب  ,قنرب بن عثمان بن عمرو البشر أيب سيبويه -2
 231ص ,2ج ,م1999,
 162ص ,م2001 , اخلاجني مكتبة , 5ط , العريب النحو يف اإلنشائية األساليب ,هارون السالم عبد حممد -3
 162ص, السابق املرجع -4
 58/األنبياء -5
 153ص ,السابق املرجع , هارون السالم عبد حممد -6
 التوايل من فتكون وجتفف ,ضةغ نؤكل سود مثاره ,وردي أو ,الزهر بيض أ ,الورق أبيض اخلضرة دائم شجر :ساآل -7
 .سياتاآل  فصيلة من وهو,
 3/314,) ندى (مادة ,العرب لسان ,منظور ابن -8
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الصوت وندى الصوت بعد مذهبه والنداء ممدود الدعاء بأرفع الصوت وقد ناديته نداء فالن 
ن النداء يف اللغة هو أي مبعىن إ، 1"أندى صوتا من فالن أي بعده مذهبا وارفع صوتا

 أو هو ،2" تنبيه املخاطب لسماع ما يريد املتكلم:"بأنه ويعرف النداء اصطالحا. الصوت
النداء هو طلب إقبال  ":يقول اخلطيب القزويين، 3"تنبيه املنادي ومحله على االلتفات"

، أي تنبيه املخاطب للفت االنتباه إليه، 4" املدعوا على الداعي بأحد أحرف خمصوصة
  . واإلقبال عليه

 فاحلروف الثالثة  ،5)أي واأللف اهلمزة،  هيا، أيا،يا(:      وحروف النداء مخسة أحرف وهي
تكون لنداء ) أي واهلمزة(و،  أو ساه، أو نائما،األوىل تأيت  لنداء البعيد أي مناداة من كان

التعجب حنو  قوله  عز  وقد يرد النداء مبعىن . والنهي،وغالبا ما يصحب النداء األمر, القريب
(:وجل                                     

                                    

     (6 ،وهو من أشهر حروف ،جاء حرف النداء يا يف هذه اآلية الكرمية مبعىن التعجب 
، يف النداء املشوب بالندبةو،  أم الباب ألا تدخل على النداء اخلالص)يا (النداء يذكر النحاة أن

 والتعجب  فقط)يا (والنداء املقصود به التعجب يكون يف حرف النداء، أو الستغاثة أو التعجب
 وقد جاء يف . أو احملبوب فقط فقد يكون فيهما ويف البغيض،ليس مقصورا على األمر احلميد

وينادي املتعجب فيعامل معاملة املستغاث من غري فرق فمن قوهلم يا للماء  ":شرح ابن الناظم

                                                
 3/314 ,العرب لسان,منظور ابن -1
 9ص,,م2000, 1ط ,لبنان بريوت ,والتوزيع للنشر   الكتب عامل ,النحو يف املعني,محد حسن -2
 301ص , م1986 ,1ط ,لبنان ,بريوت ,العريب الرائد دار ,وتوجيه نقد العريب النحو يف ,املخزومي مهدي -3
، 1904، 1ط،العريب الكتاب دار ،البريوين الرمحان عبد: تح، البالغة علوم يف املفتاح تلخيص ،القزويين اخلطيب -4

 171ص
 12ص ,النحو يف املعني,محد حسن -5
 49/الكهف -6
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وما صح أن يكون منادى صح أن يكون ، 1"م على املعىن يا عجب احضر فهذا أوانكالبفتح ال
وجيوز  "، حنو يا هللا يا للرجال) ـال(مستغاثا ومتعجب منه وامجع النحاة على جواز أن يكون 

أن يشتمل املنادى املقصود به التعجب على الم اجلر وكما جيوز أن خيلوا منها فتجيء األلف يف 
  :آخرها عوضا عنها و هذا ما أشار إليه  ابن مالك يف ألفيته

عاَقَب ثَتِغيأِلفوالَم ما است ب أَل    تجعاسم ذُو ت فـوِمثله  
 ومجيع األحكام ،م الداخلة عليه وكسرهاالجيوز يف املنادى املقصود به التعجب فتح ال  

 دون غريه )يا (  ومنها اإلعراب والبناء ووجود حرف،النحوية اليت تثبت املنادى املستغاث
    .2"تثبت للمنادى املتعجب منه برغم اختالفها عرضا وداللة

حنو قوله ) السماعي( يف التعجب غري القياسي) كفى(استعملت ): كفى(ـلتعجب با  .د 
 :(تعاىل                                         

                                         

                                        

 (3د أن يقول لنا  يف هذه  اآلية الكرمية تعجب كأمنا اهللا يري)ما أكفى اهللا حسيبا  (
أي أنه ال شاهد أفضل من اهللا تعاىل فيما بينكم وبينهم وكفى به تعاىل حماسبا لكم فال 

فعل ماض مبين على الفتح املقدر على ) كفى(و، ختالفوا ما أمرمت به وال جتاوزوا ما حد لكم
هو  قريب من معىن و، )اكتفى(حرف جر زائدة ألا تضمنت معىن ) الباء(األلف و
 . حال منصوبة) حسيبا(ولفظ اجلاللة جمرور مرفوع حمال على أنه فاعل و، التعجب

 ومن األساليب اليت تستعمل يف التعجب غري القياسي هو لفظة): سبحان اهللا(التعجب ب  .ه 
وهو مصدر نائب عن فعله ، 4"، وهو اسم مصدر معناه التسبيح وفعله سبح)سبحان اهللا(

                                                
 1ط ,لبنان ,بريوت، العلمية الكتب دار,السود عيون اسلب ,تح ,مالك ابن أللفية الناظم ابن شرح ,الناظم ابن -1
 .414ص ,م2000,
 .66 ص) دت( ,4ط,مصر,املعارف دار ,الوايف النحو ,حسن عباس -2
 .6/النساء - 3
 .114ص.السابق املرحع ,حسن عباس -4
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أي مبعىن ترتيها هللا وبراءة له مما ال يليق به، وال يستعمل إالّ مضافا . مطلقايعرب مفعوال 
:(كقوله تعاىل                            (1  ،

حمل جر والكاف ضمري مبين يف ) نسبح(مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره ) سبحان(و
سبحان (مضاف إليه، ويؤتى ا عند إرادة التعجب كقولك عندما ترى صورة مجيلة فتقول 

معجبا جبمال اخلالق سبحانه، أو عندما تتعجب من شخص تعرفه حينما يسألك عن ) اهللا
 ).سبحان اهللا(امسك فتقول 

، 2" لعنه": أي قاتل اهللا فالنا،:تعين اللعنة، تقول) قاتل(لفظة : )قاتلك اهللا(لتعجب بـا  .و 
، فالذي يقاتله اهللا تعاىل يطرده من رمحته ويهلكه بعذابه "رمحة اهللا" واللعنة مبعىن الطرد من

(:وهو أيضا أسلوب من أساليـب التعجب من قـول أو فعل كقوله تعاىل        

                                           

                              (3 . أي لعنهم اهللا وقيل هي
دعاء على من اختذ عزيراً ابناً هللا باهلالك، فإن من قاتل اهللا تعاىل فمقتول ومن غالبه 

التعجب من شناعة قوهلم، فقد شاعت يف ذلك ) قاتلهم(واملراد من هذه الكلمة . 4فمغلوب
قاتله اهللا تعاىل ما أفصحه، وميكن أن تكون للدعاء : حىت صارت تستعمل للمدح، فيقال 

فعل قوم أو   يفهم من السياق ألا كلمة ال تقال إالّ يف موضع التعجب من شناعة والتعجب
التعجب من  دعاء مستعمل يف التعجيب وهو مركب يستعمل يف) قاتلهم اهللا(قوهلم ومجلة 

 ومجلة التعجيب ،5أي قتلهم اهللا قتال شديداً عمل شنيع، واملفاعلة فيه للمبالغة يف الدعاء

                                                
 32 /البقرة -1
 2/721  الوسيط املعجم ,مصطفى إبراهيم -2
 4/املنافقون -3
 ،التوزيع و للنشر الفكر دار ,املثاين والسبع العظيم نآالقر تفسري يف املعاين روح ,البغدادي وسياألل حممود:ينظر -4
 5/83، )ت.د(
 .الصفحة نفسنفسه،  املرجع: ينظر -5
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 مستأنفة واالستفهام فيها مستعمل يف )أَنى يؤفَكُونَ(مستأنفة كشأن التعجب ومجلة 
 .1التعجيب من حاهلم يف اإلتباع الباطل

 يؤتى ا عندما يتعجب اإلنسان من شيء إذا رآه أو مسعه ): اهللاإالال اله (ـالتعجب ب  .ز 
رسول اهللا صل اهللا عليه  ورد يف قول) ال إله إالّ اهللا: (كمن مسع رجالً مات فجأة فتقول له

 النيب صل اهللا عليه أن:(منني زينب بنت جحش رضي اهللا عنهاوسلم يف حديث ترويه أم املؤ
ال إله إالّ اهللا، ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من : خل عليها فزعاً يقولوسلم  د

ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه واليت تليها ، فقلت يا رسول اهللا ألك وفينا 
 وهي اليت كانت - أم املؤمنني زينب بنت جحش. 2)"نعم إذا كثر اخلبث: الصاحلون، قال

طلقها مث تزوجها الرسول صل اهللا عليه وسلم إلبطال عادة التبين  ف-حتت زيد بن حارثة
وهي حترمي الزواج بني (وإن املتبىن ال يكون ولداً لإلنسان وقبل ذلك هدم قاعدة جاهلية 

فلما تزوجها زيد فقد ضرب اجلاهلية وقوانينها ضربة مميتة وأرسى مكاا ) األشراف والعبيد
:( قال تعاىلمن آدم وآدم من تراب،قاعـدة إسالمية من أن كل البشر        

                                         

           (3 ،سلم مذعوراً خائفاً دخل عليها رسول اهللا صل اهللا عليه و
قاهلا للتعجب من األمر الواقع بعدها وتعظيم شأنه وأن يأجوج " ال إله إالّ اهللا: "وهو يقول

ومأجوج قبائل خيرجون آخر الزمان ويفسدون يف األرض ويكون خروجهم من وراء السد 
ولذلك نرى . الذي بناه ذو القرنني ملنع إفسادهم عالمة من عالمات الساعة الكربى

 ال إله إالّ اهللا :رسول صل اهللا عليه وسلم فزعاً خائفاً من هذا الشر املرتقب وهو يقولال
اليت هي للهالك والعذاب، وهي ال ختلو كذلك من ) ويل(متعجبا بذلك واستعمل لفظة 

لتهويل أمر الساعة وتعظيم وقوعها وفيه إشارة إىل هالك ) شر(التعجب ونكر لفظة 

                                                
 10/169,التنوير ة التحرير عاشور بن الطاهر حممد ينظر -1
 طبعة ،بريوت،لبنان، احلياة مكتبة دار نشورات،م متيم حسن:الشيخ :ومراجعة الصاحلني،تقدمي رياض ,النووي اإلمام -2

 189 ,م1983، ه1403
 13/احلجرات -3
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ن وقلّ الطيبون مث يبعثون على نيام، وذم رسول اهللا صل اهللا عليه الصاحلني إذا كثر اخلبيثو
، فلما كان العكس من م، ألن األصل أن يكثر الطيبونوسلم اخلبث مع التعجب بكثر

ذلك أدى إىل أن يتعجب م  وهلذا نرى رسول اهللا عليه الصالة والسالم  متعجباً بثالثة 
الذي أفاد ) كثر( وأخرياً بالفعل ،)ويل(وتعجبه بلفظة ) ال إله إالّ اهللا(ألفاظ وهي عبارة 

 .والتعجب معا الذم
 ومن الصيغ غري القياسية ألسلوب التعجب أن يتعجب باملصدر ):عجب(التعجب بـ   .ح 

 عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خرب وليس ذلك:(( حنوقوله صلى اهللا عليه وسلم) عجب (
ر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً إن أصابته سراء شك. ألحد إالّ للمؤمن

والعامل بتصديق موعوده إن أمر املؤمن الكامل وهو العامل باهللا والراضي بأحكامه . 1))له
، ألن حياته بني مسرة ومضرة، فكلها خري له، إن كان يف السراء شكر اهللا على يكون عجبا

هذه ويف تلك له ثواب كبري وأجر عظيم حياته يف  نعمه وإن كان يف الضراء صرب فكانت
ألن بشكره على نعمه، فقد أدى حق اهللا عليه وبصربه على ما يضره يف بدنه أو يف أهله 

ى اهللا عليه وسلم باملصدر لوماله، فكان له ثواب الصابرين، ولذلك تعجب رسول اهللا ص
 إالّ يءن شوهو مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره أعجب وال يتعجب اإلنسان م) عجبا(

  . إذا عظم موقعه عنده ومل يعرف سببه، وهذا األسلوب هو من أساليب التعجب السماعية
  :ألساليب القياسية ا-2

يقصد باألساليب القياسية تلك التراكيب اليت وضعها الصرفيون : مفهوم األساليب القياسية  .أ 
وللتعجب  ":ور يقول ابن عصف،وتدل بلفظها ومعناها على التعجب واستعملت أصال فيه

صور التعجب  ثالثة ما أحسن " : وقال اجلوهري،2"ثالثة ألفاظ ما أفعله وافعل به وفعل
أفعل (و )ما أفعله(  والنحاة خيصون باب التعجب للصيغتني،3"زيدا وامسع به وكربت كلمة

ن كل فعل ثالثي استوىف شروط التعجب جيوز حتويله إىل فعل ليلحق إف) فعل( وأما) به
 ويصح ،حنو فهم الرجل زيد) بئس(و) نعم( ئز للمبالغة والتعجب فتستعمل استعمالبالغرا

                                                
 27/35,الصاحلني رياض النووي، اإلمام -1
   1391 ص ,املقرب) .عصفور ابن( مؤمن ابن علي -2
 333ص ,لبنان ,والعلوم للثقافة العريب املركز, اللغة يف الصحاح,) ه393(حممد إمساعيل أبو ,اجلوهري -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  
 

 24 

أفعل (و )ما أفعله( فالتعجب القياسي يأيت على صيغتني مها، فهم زيد) ال( جتريد فاعله من
 ).  به

  ):  ما أفعله وأفعل به( حتليل صيغة .ب 
 1"ثر دورا يف العربيةصيغة التعجب القياسية األساسية اليت يك"وهي : )ما أفعله(صيغة  -

 ). املتعجب به(و) فعل التعجب (و )ما(وتتكون من ثالثة أجزاء وهي 

واإلام سبب من أسباب التعجب  .تسمى ما التعجبية نكرة تامة مبعىن شيء تفيد اإلام: ما
فهي عند ، وقد اختلف العلماء يف نوعها ومعناها، 2وباعث من بواعثه فال تعجب بدون إام

وعند األخفش موصولة صلتها ما ، ه غري موصولة وال موصوفة وهي مبتدأ ما بعده خربسيبوي
بعدها وهي مبتدأ حمذوف اخلرب وعند بعضهم فيها معىن االستفهام يف مثال ما أكرم زيد كأنه 

 : استفهامية غري صحيح قال)ما (ووصف ابن مالك قول الكوفيني إن، 3قيل أي شيء أأكرمه
جمردة الستفهام أوله وللتعجب معا فاألول باطل بإمجاع والن اللفظ ارد ألنه إما أن تكون "

لالستفهام ال يتوجه ممن يعلم إىل من ال يعلم وما أفعله صاحل لذالك فلم يكن رد االستفهام 
يليه غالبا إال األمساء وما املشار إليها خمصوصة  والثاين باطل الن االستفهام املشوب بالتعجب ال

 .4"ل فعلم أا غري متضمنة استفهاماباألفعا
 كان ما هي أوصوت العقل ) افعل(صوت العاطفة و )ما(فكان  ":يقول مجيل علوش  
هي حله فاألداء النغمي الذي يبلغ ذروته يف مطلع اجلملة وينخفض قليال حىت ) افعل(اللغز و

ا أو المتدادها ينتهي ويزول وهو إمنا يرتفع وينخفض تبعا ملدى اندفاع العاطفة واجنذا
واحنصارها فكأا اللجة اليت يكون هلا قمة وقاع وظهر وبطن وقوة النغمة يف اجلملة التعجبية 

اليت هي روح اجلملة التعجبية وقلبها اخلافق أما  )ما( اإلام لتمثل يف تتناسب طرديا مع مدى

                                                
 30ص, )ط د(,القاهرة, املعارف دار,لغوية تيسريات,ضيف شوقي -1
 18ص ,م2000 ,1ط ,األردن ,عمان ,التوزيع و للنشر أزمنة ,وأبنيته صيغه التعجب ,علوش مجيل -2
 331ص ,1990 ,1ط ,لبنان ,التراث إحياء دار .السعيدي الدين عز حممد,مراجعة اللغة علم يف املفصل ,الزخمشري -3
 والعلوم لآلداب طيبة جامعة,مج ,منصوبه وإعراب وتفسريه حده يف التعجب أسلوب , اجلهيين سامل ين مإبراهي -4

 286ص,1432 ,اإلنسانية
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ملة التعجبية فهي أساسها وال  عن اجل)ما(نه ال ميكن فصل أ أي ،1"فهي بياا ولساا الناطق) أفعل(
  .ميكن االستغناء عنها

 تقديره هو ويعرب فاعال وقد )ما(هو فعل ماض مبين على الفتح وفيه ضمري مستتر عائدا على  :أفعل
استدل البصريني  اختلف النحاة فيه اهو فعال وهو مذهب البصريني؟ أم اسم وهو مذهب الكوفيني؟

  :على رأيهم بعدة أوجه من بينها
نه إذا وصل بيا الضمري دخلت عليه نون الوقاية حنو ما أحسنين عندك وما أظرفين يف علمك أ *

  .  2ونون الوقاية إمنا تدخل على الفعل ال على االسم
إذا كان امسا ال ينصب إال النكرات على ) افعل(الدليل على فعليته نصبه املعارف والنكرات و *

   .3التميز
ومل يكن   باإلمجاع)ما(ـ فلو كان امسا لوجب رفعه لوقعه خربا لالدليل على فعليته انفتاح أخره *

   .4إلنبنائه على الفتح وجه بأية حال
  : نه اسم بدليلأوزعم الكوفيون   

 .5كان فعال لوجب أن يتصرف الن التصرف من خصائص األفعال نه جامد ال يتصرف ولوأ *
   :اسم يدخله التصغري والتصغري من خصائص األمساء يقول الشاعر *

  من هؤلياء بني الضال والسّمر  ياَ أُميلَح ِغزالَناَ شدنا لَناَ 
 والكوفيون استشهدوا ذا البيت الشعري ، وهو فعل تعجب من املالحة،فأميلح تصغري أملح  

  .     لبيان صحة قوهلم
ا أقوم منك هذ:ما أقومه وما أبيعه كما تصح العني يف االسم حنو:أن تصح عينه وعدم اعتالهلا حنو *

  .6وأبيع منك

                                                
 22ص ,وأبنيته صيغه التعجب ,علوش مجيل -1
 م2000, 1ط ,مصر اخلاجني مكتبة، مربوك حممود  جودة, تح ,اخلالف مسائل يف نصافاإل، األنباري ابن ,ينظر -2

 .107ص
 109ص ,نفسه املصدر ينظر -3
 11 ص,نفسه املصدر ينظر -4
 114ص,نفسه املصدر ينظر -5
 120ص.نفسه املصدر ينظر -6
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 )ما(ـواجلملة الفعلية خربا ل، هو االسم املنصوب دائما ويعرب مفعوال به: منه املتعجب
وهو ركن اجلملة الركني  وأسسها املكني فلواله مل تقم اجلملة التعجبية ومل يرتفع ، 1التعجبية

  .2بنياا
بصريني إىل انه فعل صيغته يف هذه الصيغة وقع خالف فقد ذهب مجهور ال :صيغة أفعل به -

 أي )أحسن زيد( فإذا قيل, ومعناها معىن الفعل املاضي الذي على وزن أفعل, صيغة األمر
األرض أي صارت ذا بقل والباء زائدة والفاعل هو ارور   أبقلت:صار ذا حسن كقوهلم

  . بالباء وال ضمري يف الفعل
وفيه ضمري والباء ,عناه األمر والزخمشري أن لفظه م، يرى كل من الفراء والزجاج  
  : ولقد رجح ابن مالك مذهب البصريني من مخسة وجوه، للتعدية

  .جوبا إذا كان مفردا مذكراكان فعل أمر لوجب فيه استتار فاعله و نه لوأ *
    .نه لو كان فعل أمر مل يكن املتكلم به متعجبا بل يكون أمرا غريه بالتعجبأ *
   .به مقترنا بالفاءكان فعل جلاز إن يقع جوا نه لوأ *
  من أقاماألمرمنه حبذف عينها نقول يف  على احلقيقة لوجب إعالل اجلوفا كان أمر نه لوأ *

  . ويف التعجب أقوم بزيد فتبقى الواو كذالك يف أبني)أقم(
  . ن يتصل جوابه مقترنا  بالفاءأنه لو كان فعل أمر ملا جاز أ *

ية وخطاب وإمنا التزم أفراده جلريانه جمرى ر لفظا ومعىن وفيه كناأمه أنويرى الكوفيون   
ح مذهب الكوفيني فقد نقضوا  أما من رج،والباء للتعدية والكناية مفعول به جائز حذفه األمثال

  :    مذهب البصريني من ثالثة أوجه
نه أم يلزم على قوهلم استعمال األمر يف الداللة على املاضي واملعهود عكس ذلك من أ *

اضي يف الداللة على األمر كقولنا اتقى اهللا امرؤ فعل خريا يثب عنه أي استعمال صيغة امل
 .  يتقي اهللا وليفعل خريا

 .للصريورة وداللة اهلمزة على الصريورة قليل" أحسن بزيد" نه يلزم على قوهلم إن اهلمزة يفأ *
                                                

 د(,مصر,العريب الفكر دار. زهران النحاس مصطفى، عمر خمتار أمحد، اللطيف عبد محاسة حممد ينظر -1
 451ص,ه1417,)ط
 38ص,وأبنيته صيغه التعجب ,علوش مجيل ينظر -2
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ك من نه لوم على قوهلم ادعاء زيادة الباء يف الفاعل لزوما وزيادة يف الفاعل ولزوم ذالأ *
  .   1خمالفة األصل

ن الكالم إذا كان مستقال بنفسه من غري إضمار والصحيح ما ذهب إليه البصريون أل  
  .  2كان مما يفتقر إىل إضمار

نه ضمري يعود على أ رأىمث اختلفوا يف مرجع هذا الضمري املستتر وجوبا فهناك من   
 واملصدر ،"ن يا حسن بزيدأحس" :وكان الذي يقول أحسن بزيد قد قال) حسن( مصدر الفعل

ال يثىن وال جيمع فتبعه الضمري العائد عليه وهناك من رأى انه ضمري عائد على املخاطب الذي 
يراد منه التعجب التزامه األفراد بالرغم من تأنيث املخاطب أو تثنيته أو مجعة عائد على كونه 

  .3كالم جرى جمرى املثل

  : شروط التعجب -3

، ن الشروط جيب تواجدها فيه جمتمعةة التعجب من الفعل مجلة م النحاة لصياغاشترط  
 جمتمعة وما خرج عنها يف ةفإذا نقص شرط واحد بطل التعجب القياسي عندهم وهي مثاني

وهي ، االستعمال الفصيح عند العرب عد عند النحاة من باب الشاذ الذي ال يقاس عليه
  : كالتايل

 وما أصربه من،  من االسم حنو قوهلم ما أحسنه):أن يكون فعال فال يبنيان(الشرط ألول  -
فاألول بنوه من ؛ "ما أجدره بكذا"و، "ما أقمنه بكذا" :ومما شذ قوهلم ,)صرب(و) حسن(

 وال، ما أقمنه بكذا: واملعىن فيها، "هو جدير بكذا :"من قوهلم الثاين، و"قَمن بكذا:" قوهلم
  .4فيها

 من دحرج ألنه رباعي وال من ثالثي مزيد  )انأن يكون ثالثيا فال يبني (الشرط الثاين -
، )استخرج(و) انطلَق(و، )ضاِرب(و، )تدحرج(و، )دحرج: (حرفني أو ثالثة حنو حرفا أو

                                                
 بريوت ,صيدا ,والنشر  للطباعة العصرية املكتبة ,املسالك أوضح إىل سالكال عدة ,احلميد عبد الدين حمي حممد ظرين -1
 3/230 ,ه1423 , لبنان,
 1/124 .م1995 ,1ط  ,بريوت, اجليل دار ,قدارة صاحل تح ,العربية أسرار ,نباري األ الربكات أبو ينظر -2
 3/229.املسالك أوضح إىل سالكال عدة ,الدين حمي حممد -3
 149ص,وأبنيته صيغه التعجب,علوش مجيل ينظر -4
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وعلة املنع فيما سبق عند النحاة أن التعجب مما أصوله أربعة يؤدي إىل حذف ، وحنوها
 التعجب يؤدي إىل حذف الزيادة الدالة وأما املزيد فإن، بعض األصول إىل إخالل بالداللة

ما أضربه وما : فقلنا) واستخرج، وانطلق، ضارب( فإذا تعجبنا من، على معىن مقصود
أطْلَقَه ،هجرما (واستثىن عند بعض النحاة ، لفاتت املشاركة واملطاوعة والطلب، وما أخ
وما ) أَعطَى( من،  ما أعطاه للمالفنقول، فقيل جيوز بناء التعجب منه قياسيا مطلقا )أَفْعلَ

وهناك من ، وهو مذهب سيبويه وصاحي التسهيل وشارحه، )أوىل( أواله للمعروف من
 .1منع ذلك وعده من باب الشذوذ ومنهم املازين واألخفش واملربد وابن سراج والفارسي

ألن التصرف فيما ال يتصرف نقض لوضعه  :)أن يكون الفعل متصرفا (الشرط الثالث -
 : وعدم التصرف على وجهني

 ). نعم وبئس( يكون خبروج الفعل عن طريقة من الداللة على احلديث والزمان حنو  .أ 
يكون مبجرد االستغناء عن تصرفه بتصرف غريه وإن كان باقيا على أصله من الداللة على  .ب 

حيث استغىن عن ماضيهما مباضي يترك فال يقال ما ، )يذع، يذر( احلدث والزمان حنو
   .2 وأعس بِهاهومما شذ قوهلم ما أعس، ه وال ما أودعهرأوذَ

 يف الصفات اإلضافية اليت خيتلف ا أحوال ):يكون قابال التفاضلأن  (الشرط الرابع -
 أو بني شخصني، كالعلم واجلهل  واحد يف حالنيشخص  إىلبالنسبة سواء أكانت ،الناس

ف ما يقبل التفاضل ويشترك فيه اجلميع وما أجهله خبال،  ما أعلمه:فنقول؛ كاحلسن والقبح
، 3ألنه ال مزية فيه لبعض فاعليه على بعض حىت يتعجب منه) فين ومات(فال يبنيان من حنو 

  .أي أن األفعال اليت ال تقبل التفاضل ال ميكن صياغة منها أسلوب التعجب
 يبنيان من فال: )"حتويال أو تأصيال "يكون الفعل مبنيا للمفعول أن ال (الشرط اخلامس -

وأنت تريد ، ما أضرب زيدا :وال يقال، )بضم أوله وكسر ما قبل آخره(ضِرب زيد :حنو
 .4التعجب من الضرب الذي وقع على زيد لئال يلتبس التعجب منه بالتعجب من الفاعل

                                                
 330ص ,مالك ابن ألفية على ابن شرح ,الناظم ابن ينظر -1
 2078ص ,العرب لسان من الضرب ارتشاف,األندلسي حيان أبو ينظر -2
 133ص,مالك ابن ألفية على مظالنا ابن شرح ’الناظم ابن ينظر -3
 2/71,التوضيح على التصريح شرح, األزهري ينظر -4
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كان وضل وبات وصار (فال يبنيان من حنو): أن يكون الفعل تاماً( الشرط السادس -
 وذهب الكوفيني إىل جواز ذلك ما أَكْونَ زيداً ، وهو مذهب البصرينيألن نواقص)وكاد

 السراج والزجاج ما أكون زيدا قائما وهو ابنوحكى ، ألخيك دون ما أكون زيدا لقائم
   .    1حال) كان(مبين على أصلهم من أن املنصوب يعد 

 سواء أكان مالزما للنفي فال يبنيان من فعل املنفي ):أن يكون الفعل مثبتا (الشرط السابع -
 . 2ما قام زيد:أي ما انتفع به أم غري مالزم حنو ، ما عاج الدواء:حنو

 فال يبنيان ):أن ال يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعالء (الشرط الثامن -
خضر (فهو أشهل من احملاسن و) شهل(فهو أعرج من العيوب وال من  )عرج(من حنو 

وهو ال يستغين عنه باملصوغ ، وذكر سيبويه سببا تاسعا، 3ن األلوانفهو أخضر م) الورع
قال من القائلة فإم ال يقولون ما أقيله استغناء بقوهلم ما أكثر قائلته وشذ :من غريه حنو

 .4على قوهلم ما أنومه
وهكذا فإن ما حتققت فيه يكون فعال ثالثيا متصرفا قابال للتفاضل متا مثبتا ال يصاغ   

 فإن فقد الفعل شرطا من هذه الشروط ،نه على أفعل الذي مؤنثه فعالء مبنيا للمعلومالوصف م
 )أشدد(أو  )أشد(ـ ووجب االستعانة ب،امتنعت صياغة التعجب منه بصيغتني املعروفتني

وما أكثر انطالقه ، )ما أشد دحرجته(وشبههما فنقول يف التعجب من الزائد على ثالثة أحرف 
 ويقول يف التعجب من املنفي ما أكثر أن ال يقوم وأعظم ،رجته وانطالقهأشدد أو أعظم بدح أو

، أعظم مبا ضرب ونقول يف التعجب من املبين للمجهول ما أعظم ما ضِرب و،بأن ال يكون
   .وأما اجلامد والذي ال يتفاوت معناه فال يتعجب منه

  
  
  

                                                
 2/71 ,)د ط(عبد املنعم هريدي،جامعة أم القرى،:، تحالشافية الكافية شرح  ابن مالك،ينظر -1
 7/144,املفصل شرح ,يعيش ابن ينظر -2
 1/151,اخلالف مسائل يف اإلنصاف ري األنبا ينظر -3
 4/99 , الكتاب ,سيبويه ينظر -4
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  : أحكام خاصة بالتعجب القياسي -4
  :يلي ا ماللتعجب أحكام خاصة وأشهره  

، أو نكرةً )ما أَكْرم سعيداً(و) ما أَحسن الصدق: (، حنو1جيب أن يكون املتعجب منه معرفةً -
، )ما أَسعد رجالً عرف طريق اهلدى(و) أَكِْرم برجٍل جياهد يف خدمة بالده: (خمتصة، حنو

ما أَشقَى (و أ) ما أَحسن رجالً: (فإنْ كانت نكرة مبهمة؛مل يصح التعجب منه، فال يقال
 .لعدم الفائدة) إنساناً

) ما أَفْعلَه(جيوز حذف املتعجب منه يف صيغيت التعجب إذا دلَّ عليه دليل، ففي صيغة  -
أنْ يكون احملذوف ضمرياً دلَّ عليه سياق الكالم حنو قول : يضاف إىل الشرط السابق

  :  الشاعر
  عف وأَكْرماجزى اُهللا عين واجلزاُء بفضلِه    ربيعةَ خرياً ما أَ

، حذف املتعجب منه وهو الضمري؛ ألنه ضمري دلَّ عليه سياق الكالم، )ما أعف وأكرما( -
  ).ما أَعفَّها وأَكْرمها: (تقديره

  .  العلم ما انفع :على فعلي التعجب فال يصح أن تقولال جيوز أن يتقدم املتعجب منه  -
 . مجلةل التعجب ومعموله إال بشبهامتناع الفصل بني فع -
 .  وجوب إفراد فاعل فعلي  التعجب املستتر وتذكريه -
وال جيوز إتباعه أما إن كان املتبوع هو اجلملة )أفعل(عدم جواز العطف على الفاعل  -

  .ما أكرم عليا وما أعفاه :فال ميتنع حنو، التعجبية
 عمر    ما كان أعدل :الزائدة حنو )كان(ـالتعجبية وفعل التعجب ب) ما(جواز الفصل بني  -

ما أحسن ما كان البدر ليلةَ  :غري زائدة وال ناقصة بعد فعل التعجب حنو) كان(يكثر وقوع 
  .يف املاضي وما أحسن ما يكون البدر ليلة الغِد يف االستقبال، أمِس

  
  
  
  

                                                
 329ص,)ت د(، )ط د(، لبنان بريوت، العلمية الكتب دار، العربية للغة ةاألساسي القواعد، اهلامشي محد أ-1
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 فيستخدمون أسلوبا ،وركثريا ما ترى الناس الذين يستغربون أو يتعجبون من بعض األم  
عجب اليت ن الكرمي بعض أساليب التآيساعدهم على إظهار تعجبهم، وقد وردت يف القر

، ومن خالل هذا التقرير سوف نتعرف على أهم كمات احملياتاآلأضفت مجاال فريدا على 
  .ن الكرميآاملواضع اليت ورد فيها أسلوب التعجب يف القر

  :سماعيال للتعجب القرآين االستعمال -1
 وهي عبارات مطلقة ال ،الكرمي صيغ مساعية تضمنت معىن التعجب نآالقر وردت يف  

  :حتديد هلا وال ضابط ولكنها تفهم بالقرينة السياقية اليت تقال فيها هذه العبارات، ومنها
هي صيغة مساعية ذكرت يف القرآن ) عجب(: الكرمي القرآن ومشتقاته يف) عجب( لفظ  .أ 

ارد، والوصف وهذا ما سنتطرق  واملصدر واملضارع،  املاضي، :منها عديدة بصيغ الكرمي
 . إليه من خالل هذه الدراسة

:(كقوله تعاىل يف سورة األعراف: املاضي الفعل صيغة  -                 

                        .   (1، وقوله أيضا):      

                                    

                                     

  (2، ورد يف اآليتني الكرميتني لفظ  )لإلنكار،  بصيغة املاضي واهلمزة) أوعجبتم
الواو، للعطف، واملعطوف عليه حمذوف كأنه قيل أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم موعظة 

 بضمري التصاله السكون على مبين ماضي فعلهو ) وعجبتم(، 3على لسان رجل منكم
 . املتحرك الرفع

                                                
  63/ األعراف- 1
 69/األعراف - 2
 2/111 الكشاف، الزخمشري، ينظر، - 3
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(:يف قوله تعاىل) عجبت( سورة الصافات ورد لفظ ويف          (1،  وهو
 ضمري متصل ضمري املتحرك، والتاء الرفع بضمري التصاله السكون على مبين ماضي فعل

 هذه على اهللا قدرة من حممد يا عجبت بل فاعل، مبعىن رفع حمل يف الفتح على مبين خماطب
  .اخلالئق
(:)ص (عز وجل يف سورةويف قوله                          

      (2، )صيغة دلت على املاضي تضمنت معىن التعجب والدهشة) وعجبوا، 
هللا عز وجل ملا اختار الرسول صلى اهللا عليه وسلم نبيا استغرب الكفار واندهشوا كيف األن 

  .اختاره اهللا جال وعال نبيا رغم أم ميلكون السلطة واملال والبنون
(:وقوله تعاىل                                   (3، 

  .بعجب ليس مما إنكار الكفار وتعجبهم على) عجبوا(اآلية دلت لفظة  هذه يف
يف املضارع يف اآليات ) عجب(ن الكرمي آ استعمل القر:عاملضار يغةص -

(:اآلتية                                          

  (4،  فصيغة)صيغة مضارعة وردت بلفظ االستفهام وأفادت معىن التعجب) أتعجبني. 

:(تعاىل يف سورة النجم ويف قوله            (5،  فلفظ )هو) تعجبون 

 إنكار للحديث مبعىن كالم اهللا املعجز املرتل على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو
 ).الكرمي القراَن(

:                                                                                                                                          يلي در ارد مابصيغة املص) عجب( ومن اآليات اليت ورد فيها لفظ :ارد املصدر صيغة -
:(قوله تعاىل يف سورة يونس                       

                                                
 12/الصافات - 1
 4/ص - 2
 2/ق - 3
 72/هود - 4
 59/النجم - 5
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          (1، يف  اهلمزةو)منه والتعجيب التعجب لإلنكار ) للناس عجباأكان 

فجعله امسا عجب، "د وقد ورد عن  ابن مسعو، اسم كان، وعجبا خربها) أن أوحينا(و
 تامة وأن أوحينا بدال  )كان(خربا وهو معرفة واألجود أن تكون ) أن أوحينا(وهو نكرة و

وما هو الفرق بينه  ؟عجبا أكان للناس :م يف قولكالفما معىن ال :من عجب، فإن قلت
معناه أم جعلوه أهم أعجوبة يتعجبون منها،  :أكان عند الناس عجبا؟ قلت :وبني قولك

نصبوه علما هلم يوجهون استهزاءهم وإنكارهم، وليس يف عند الناس هذا املعىن والذي و
تعجبوا منه أن يوحى إىل بشر، وأن يكون رجال من أفناء رجاهلم دون عظيم من عظمائهم، 

ن يذكر أالعجب أن اهللا مل جيد رسوال إىل الناس إال يتيم أيب طالب، و :فقد كانوا يقولون
النار ويبشر باجلنة وكل واحد من هذه األمور ليس بعجب، ألن الرسل هلم البعث وينذر ب

  .2"املبعوثني إىل األمم مل يكونوا إال بشر مثلهم

:(وأيضا ما ورد سورة الكهف قوله تبارك وتعاىل -               

            (3، ه للرسول صلى اهللا عليه وسلم أي ال خطاب موج  فهو
هي أعجب آيات اهللا ففي صفحات  -على غرابته -تظن يا حممد أن قصة أهل الكهف 

هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف يقول ابن جريح عن 
 .  4قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك :جماهد

                                                
 2/يونس -1
 وعيون الترتيل غوامض حقائق عن الكشاف ،)ه538 (الزخمشري حممد بن عمر بن حممود اهللا جار الزخمشري ينظر، -2

  2/316  لبنان،  بريوت،  م، 2003 2 ط، شاهني، السالم عبد حممد:ترتيب التأويل، وجوه يف األقاويل
 9/الكهف -3
 السالمة، حممد بن سامي تح ،)ه874 (الكرمي، القران تفسري الدمشقي، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفراء أيب -4

 5/138  م،1998 ،1ط والتوزيع، للنشر ةطيب دار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  
 

 35 

:(وقوله أيضا -                              

                      (1،  ورد يف آخر هذه اآلية الكرمية تعجبا من
 .   يف البحررؤية حالة غريبة وهي رؤية احلوت امليت الذي دبت فيه احلياة وقفز

 (:ويف سورة اجلن قوله تعاىل                              

      (2،  فلما مسعوه  لرسول أن مجاعة من اجلن قد استمعوا لتالوته للقراَن،لأي أوحي
  . أعجبوا بفصاحته وحكمه وأحكامه

يف آيات كثرية ففي قوله عز  الوصف بصيغة عجب لفظ ورد: الوصف يغةص -
(:وجل                                  (3   

(:قوله تعاىل) ص(ويف سورة                         (4 ، 
مثلهم ومن  بشرا الرسول بعث من املشركني تعاىل عن تعجب اهللا  الكرمية حيدثنااآليةففي هذه 

 دعاهم األوثان، فلما ترك عبادة واحدا أحدا، وكان من تعجبهم أن رفضوا كون املعبود

(: أيضا يف قوله تعاىلصيغة الوصف ونلحظ  .التوحيد عظم عليهم األمر وشق إىل الرسول  

                             (5.  

ومن العبارات السماعية اليت دلت على التعجب : ن الكرميآيف القر )اهللا سبحان (لفظ  .ب 
 خالل  وقد وردت يف القران الكرمي ترتيها هللا تبارك وتعاىل، ومن،)سبحان اهللا(عبارة 

 ال معظم اآليات القرآنية  أن لنا ن الكرمي يتبنيآالقر يف) اهللا سبحان (للفظ حصائياتاإل
 (:قوله تعاىل يف سورة النمل منها بعضا سنورد منها، لذالك ختلو           

                                                
 63/الكهف - 1
 1/اجلن - 2
 72/هود - 3
 5/ص - 4
 2/ق - 5
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                      (1 ، ويف سورة القصص قوله 

:(تعاىل                            

  (2.  

:(وأيضا يف سورة الطور يقول عز وجل                

                         (3 ،يف اهللا سبحان مصدر  استعمل 
 مطلق مفعول )سبحان (فتعرب والدهشة التعجب إلظهار اجلاللة لفظ إىل مضاف اآليات هذه
  .بالكسرة جمرور إليه مضاف اجلاللة لفظ منصوب، واهللا وجوبا حمذوف لفعل

 باالستفهام يقصد): معناه وأدواته وإعرابه (مي الكرنآالقر يف التعجيب االستفهام .ج 
 والتعجب واإلنكار والتنبيه واإلقرار والنهي للنفي اهول، ويأيت األمر عن االستخبار
ومن .الكرمي القران يف بكثرة منتشر التعجيب والتهكم، واالستفهام والتحقري والتعظيم

 (:أمثلته منه قوله تعاىل يف سورة األنعام               

        (4،  املكذبني اهلالك واخلزي؟وهو استفهام  نظر كيف أعقب اهللاأأي
 اسم: وكيف يستفهم بل يرينا ما أحله باملكذبني، خرج للتعجب،ألن اهللا عز وجل ال

:(مث يف قوله تعاىل يف سورة يونس .والتهديد للتعجب مقدم خرب نصب حمل يف استفهام  

                                       

                               (5،  أي مالكم
، ذا الباطل الصراح؟ أيها املشركون تسوون بني األصنام وبني رب األرباب وحتكمون

                                                
 8/نملال - 1
 68/القصص - 2
 43/الطور - 3
 11/األنعام - 4
 35/يونس - 5
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 يف والتعجب والتوبيخ لإلنكار استفهام اسم: ، وما1وهذا  استفهام معناه التعجب واإلنكار
 .مبتدأ رفع حمل

(:وقوله تعاىل                                  

                (2 مبعىن منقطعة :أم وردت) اليت لإلضراب)بل  
والتعجب  واإلنكار للتوبيخ مضمرة استفهام مهزة وبعدها .واالنتقال من غرض إىل آخر

الرسول عليه أفضل الصالة والسالم قد افترى أي أن   ،3)بل أيقولون افتراه(والتقرير، والتقدير 
 على افترائهم إنكاريفاالستفهام   من االستفهام إىل التعجب،اآليةهذا القراَن،فانتقل معىن هذه 

  . للرسول

:(وكذلك قوله تعاىل                             

      *                                          

   (4، االستفهام يف )يف )أنا عجوز(مستعمل يف التعجب ومجلة ) أألد وأنا عجوز
وهي )إن هذا لشيء عجيب (لة موضع احلال وهي مناط التعجب، وازداد تقرير التعجب جبم

فاهلمزة لالستفهام  :5مجلة مؤكدة لصيغة التعجب لذلك فصلت عن اليت قبلها  لكمال االتصال
  .التعجيب حرف ال حمل له من اإلعراب

وهو إنكار لتعجبها ألنه  سارةلسيدة جواب املالئكة ل )أتعجبني من أمر اهللا(مجلة و  
هو أمر التكوين أي تعجبني من قدرة اهللا على خرق  )أمر اهللا(تعجب مراد منه االستبعاد و

                                                
  م،2001 لبنان، بريوت، والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار ،)ط د (التفاسري، صفوة الصابوين، علي حممد: ينظر - 1
1/542 
 13/هود - 2
 12/19 م،1997والتوزيع،تونس، للنشر سحنون التنوير،دار و التحرير عاشور، بن الطاهر جممد ينظر - 3
 83-82 /هود - 4
 12/121.التنوير و التحرير عاشور، بن الطاهر جممد ينظر - 5
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 للدهشة ، وعجبها)ال تعجبني( أي للنهي استفهام حرف )أتعجبني(يف   واهلمزة،1العادات
  .لإلنكار وليس

:(ويف سورة يوسف قوله تعاىل                           

   (2 ،يا أبنا مالك ال جتعلنا أمناء على :بعد اتفاقهم على إبعاده   قال إخوة يوسفأي
فخرج  وحنن نريد له اخلري ونشفق عليه ونرعاه،وخنصه خبالص النصح؟ يوسف مع أنه أخونا،

  له،أبيه التعجب ألن إخوة يوسف يريدون خالف ذلك ملا من حسد حلب إىلهذا االستفهام 
  .مبتدأ رفع حمل يف واإلنكار التعجب إىل خرج اماستفه اسم )مالك(يف  وما

 (: بقول عز وجلإبراهيمويف سورة                           

       (3،  أي أمل ترى أيها املخاطب واملراد العموم إىل حال املكذبني من كفار
استبدلوا الكفر باهللا بدال عن شكره على نعمة األمن باحلرم وبعثة الرسول صلى اهللا قريش الذين 

فقتلوا وصار ) بدر (وقد انزلوا أتباعهم دار اهلالك حني تسببوا بإخراجهم إىل عليه وسلم فيهم؟
ا ويقاسون حرفخرج ، ها وقبح املستقر مستقرهممصريهم دار البوار وهي جهنم، يدخلو

لالستفهام التعجيب اإلنكاري، حرف ال حمل  )أمل( التعجب اإلنكاري، واهلمزة يف االستفهام إىل
  . له من اإلعراب

:( قوله تعاىلاحلجروقد ورد أيضا استفهام تعجيب يف سورة               

            (4، الولد، وأنا كبري وزوجيت أبشرمتوين ب :أي قال إبراهيم متعجبا
 حمل ال والتعجب وإنكار مهزة استفهام )أبشرمتوين(يف  كذلك، فبأي أعجوبة تبشروين؟ واهلمزة

  .اإلعراب من له

                                                
 12/121 التنوير ، و التحرير عاشور، بن الطاهر جممد ينظر - 1
 11/يوسف - 2
 28/براهيم إ- 3
 54/احلجر - 4
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 :(وقد ورد االستفهام التعجيب أيضا يف قوله تعاىل يف سورة النحل           

                                     

                                  ( 1، 
  يف"كيف"فاسم االستفهام  .الذين اتبعوا سبيل الغي أي انظر كيف كان ماَل هؤالء املكذبني

  .   والتهديد للتعجب مقدم خرب نصب حمل

:(ونلحظ االستفهام التعجيب أيضا يف سورة الكهف قال تعاىل            

                                        

                                    

                                  
                                   (2،  أي بعدما 

صاة خائفني مما فيه بسبب ما يوضع كتاب أعمال كل واحد يف ميينه أو يف  مشاله فتبصر الع
يترك  ما هلذا الكتاب مل ! يا هالكنا: قدموه من جرائم، ويقولون يف دهشة وحرية وتعجب

ووجدوا كل ما عملوه يف الدنيا حاضرا مثبتا، فامتزج االستفهام  ؟صغرية وال كبرية إال أثبتها
بالتعجب يف هذه اآلية الكرمية ليزيد األسلوب القرآين أكثر مجالية وداللة  يبني فيها اهللا عز 

فع اسم استفهام يف حمل ر) هلذا ما(يف  )ما(وجل  للناس مجيعا كيف تكون اية الكافرين و
 حرف التعجيب اإلنكاري لالستفهام )أفتتخذونه(اهلمزة يف مبتدأ خرج إىل التعجب، وجاءت 

  .فتتخذونه ذالك منه أجتدون) مقدرة مجلة على عاطفة اإلعراب، والفاء من له حمل ال

                                                
 36/النحل - 1
 50-49/الكهف –2
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 :(وقوله أيضا                               

                         (1، حرف واهلمزة اخربين مبعىن :أرأيت 

 (:وما ورد عن  زكريا يف سورة مرمي قوله تعاىل. اإلعراب من له حمل ال للتعجب استفهام

                              (2،  أي قال
رب كيف يكون يل غالم، وكانت امرأيت عاقرا ال تلد، وأنا قد بلغت النهاية يف : زكريا متعجبا

 التعجب أفاد استفهام اسم: )أىن(و الكرب ورقة العظم؟فخرج االستفهام إىل التعجب،
  .مقدم خرب نصب حمل يف) كيف( مبعىن ذه اآلية الكرمية وهو واالستغراب يف ه

:(ويف قوله أيضا                           (3، 
فأشارت مرمي رضي اهللا عنها  إىل مولودها عيسى عليه السالم ليسأله قومها ويكلمونه، فقالوا 

 استفهام اسم: نكلم من ال يزال يف مهده طفال رضيعا؟ وكيف) كيف(تعجبني هلا منكرين ومس
  .واإلنكار للتعجب حال نصب حمل يف 

:(وقوله تعاىل                           (4،   أي
 اهللا بآيات؟إذا كفر )ثالهالعاص بن وائل وأم(وعجبت من هذا الكافر  -أيها الرسول - أعلمت

 ال التعجيب لالستفهام )أفرأيت(واهلمزة يف  ، أمواال وأوالدااآلخرةعطني يف أل :وكذب ا وقال
    .)فرأيت أنظرت(والتقدير  اهلمزة بعد املقدرة مجلة على عاطفة اإلعراب، والفاء من هلا حمل

 (: تعاىلأما يف سورة الشعراء فقد ورد أيضا استفهام تعجيب قي قوله        

        (5، من حوله وهم أي أن  فرعون قد أعرض خطاب موسى واستثار نفوس املأل 

                                                
 63/الكهف - 1
 8/مرمي - 2
 29 /مرمي - 3
 77/مرمي - 4
 8/الشعراء - 5
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لة أهل جملسه فاستفهم استفهام تعجب من حاهلم،كيف مل يستمعون ما قاله موسى فرتهلم مرت
لط االستفهام على نفي كي ال تتمكن منهم حجة موسى فس ،من مل  يستمعه ييجا لنفوسهم

وسكوم يقتضي التعجب من كالم موسى  استماعهم كما تقدم هذا التعجب من حاهلم،
بطريق فحوى اخلطاب عن كناية عن تعجب أخر، ومرجع التعجبني أن إثبات رب واحد 
جلميع املخلوقات منكر عند فرعون ألته كان مشركا فريى توحيد اإلله ال يصح السكوت عليه 

طاب فرعون ملن حوله يتضمن جوابا عن كالم موسى حكي كالم فرعون بالصيغة ولكون اخل
اليت اعتيدت يف القران الكرمي حكاية املقاوالت ا كما تقدم غري مرة كأنه جييب موسى عن 

 من له حمل ال واالستهزاء والسخرية للتعجب استفهام حرف )أال(يف   فاهلمزة،1كالمه
  .اإلعراب

و:(له تعاىل قوالنملويف سورة                          

              (2،  كيف كان مصري الذين كفروا  -أيها الرسول-نظر أأي
ق بآيات اهللا وكذبوا باملعجزات التسع الواضحة الداللة على صدق موسى يف نبوته وصد

  . دعوته، وأفسدوا يف األرض إذ أغرقهم اهللا يف البحر ؟ويف ذلك عربة ملن يعترب
 أن يكون جمردا عن معىن االستفهام منصوبا على املفعولية، وجيوز أن )كيف(فيجوز يف   

 ):كيف(، وإعراب 3يكون استفهاما معلقا فعل النظر عن العمل واالستفهام حينئذ للتعجب
  .  خرب كان خرج إىل التعجباسم استفهام يف حمل نصب

(:وقوله تعاىل                        

   (4،  أي بعدما تفقد سليمان عليه السالم حال الطري املسخرة له وحال ما غاب
 ال أرى اهلدهد الذي أعهده؟منها، وكان عنده هدهد متميز معروف فلم جيده، فتساءل مايل 

                                                
 19/118  والتنوير، التحرير عاشور، بن الطاهر حممد :ينظر -1
 14/النمل -2
 19/233 السابق، املرجع عاشور، بن الطاهر حممد ينظر، -3
 20/النمل -4
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 ألعذبن :أستره ساتر عين، أم أنه كان من الغائبني عين فلم أراه لغيبته ؟فلما ظهر أنه غائب قال
هذا اهلدهد عذابا شديدا لغيابه تأديبا له، أو ألذحبنه عقوبة على ما فعل حيث اخل مبا سخر له، 

تساؤالت أثارت يف نفسية سليمان غليه ها عذرا لغيبته، مكل هذه الي ليأتيين حبجة ظاهرة فوأ
 يف) ما(االستفهام  وحرف والتعجب بغياب اهلدهد املفاجئ، واالستغراب، السالم احلرية،

  .مبتدأ رفع حمل يف اإلنكارياسم لالستفهام التعجيب ) مايل(

(:وقوله عز وجل                            

       (1،  أي أخذ اهللا عز وجل فرعون وجنوده ،وألقاهم مجيعا يف البحر
فوردت  وأغرقهم ،وأمر الرسول أن ينظر إىل اية هؤالء الذين ظلموا أنفسهم وكفروا برهم ،

                                                                                             .      اهللا،يف حمل نصب احلال لرسول والتسلية والتهديد للتعجب اسم االستفهام كيف
 (:وقوله أيضا يف سورة الروم                            

                                       

                                 (2،  أي أومل يسري
 فيشاهد كيف كان هؤالء املكذبون باهللا الغافلون عن اآلخرة يف األرض سري تأمل واعتبار،

اهللا كعاد ومثود ؟وقد كانوا أقوى منهم أجساما، وأقدر على جزاء األمم الذين كذبوا برسل 
التمتع باحلياة حيث حرثوا األرض وزرعوها، وبنوا القصور وسكنوها، فعمروا دنياهم أكثر مما 

احلجج  دنياهم، فلم تنفعهم عمارم وال طول مدم وجاءم رسلهم ب)مكة (عمر أهل
الظاهرة والرباهني الساطعة، فكذبوهم فأهلكهم اهللا ومل يظلمهم بذلك اإلهالك وإمنا أظلموا 

 للتعجب مقدم خرب نصب حمل يف) كيف(استفهام  اسم بالشرك والعصيان، فأنفسهم
  .والتهديد

                                                
 40/لقصصا - 1
 9/الروم - 2
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:(يقول عز وجل يف سورة فاطر                      (1، ورد 

 لعملهم وإنكارهأي كيف كان عذاب اهللا )كيف كان نكري( االستفهام التعجيب يف قوله تعاىل
 للتعجب كان خرب نصب حمل يف استفهام اسم ):كيف( وبعدما كفروا بأنواع العذاب،

  .والتهديد

  :(وقوله تعاىل                                 

                                     
        (2،  أي أومل يسري كفار)يف األرض، فينظروا كيف كان عاقبة )مكة 

مثود وأمثاهلم، وما حل م من الدمار، وبديارهم من اخلراب، حني الذين من قبلهم كعاد و
فخرج هذا االستفهام إىل  ؟)مكة(كذبوا الرسل وكان أولئك الكفرة أشد قوة وبطشا من كفار 

 اسم ):كيف(التعجب ليبني اهللا عز وجل أنه كان عليما بأفعاهلم قديرا على إهالكهم، و
   .والتهديدللتعجب  كان خرب نصب حمل يف استفهام

:( قوله عز وجليسويف سورة                      ( 3،  أي
 من اآليةما الذي منع العبد من عبادته هللا مع أنه خلقه مث مييته مث إليه مرجعه،فانتقل معىن 

لنفسه،  ما خيتار هلم خيتارنفسه، و ينصح كأنه اإلرشاد يف تلطف االستفهام إىل التعجب، وفيه
  .خالقهم عبادة ترك على التفريع من شيء وفيه

:(ويف قوله تعاىل                           (4،  يف
غ، وأدل هذه اآلية الكرمية قبح اهللا عز وجل إنكار الكفار البعث تقبيحا ال ترى أعجب منه وأبل

على متادي كفر اإلنسان وإفراطه يف جحود النعم وعقوق األيادي، وتوغله يف اخلسة وتغلغله يف 
حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه أخس شيء وأمهنه وهو النطفة املذرة اخلارجة ، القحة

                                                
 . 26 / فاطر-1
 44/فاطر -2
 22/ يس -3
 77/يس -4 
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من اإلحليل الذي هو قناة النجاسة، مث عجب من حاله بأن يتصدى مثله على مهانة أصله 
  .1"اءة أوله ملخاصمة اجلبارودن

اإلعراب،  من هلا حمل ال للتقرير التعجيب، وقيل اإلنكاري لالستفهام) أومل (يف واهلمزة  
  .اهلمز بعد مقدر على عاطفة والواو

(:ويف سورة الصافات قوله تعاىل         (2،  يقصد اهللا عز وجل الكافرون
 اسم) ما(ينصر بعضكم بعضا؟ وهو استفهام أفاد معىن التعجب ومالكم ال :ويقال هلم توبيخا 

 :( وقوله تعاىل،مبتدأ رفع حمل للتعجب، والتوبيخ، يف استفهام                

       ( 3،  م اقبل  بعضهم على بعض يتساءلون وهم يفخيرب تعاىل عن أهل اجلنة أ
أإذا متنا ومتزقنا وصرنا ترابا وعظاما، نبعث وحناسب وجنازى  الستغراب والتعجب؟غاية ا

 لالستفهام) وأإنا، أإذا( واهلمزة يفبأعمالنا ؟فورد االستفهام يف هذه اآلية مبعىن التعجب 
  .حمللها من اإلعراب ال حرف واالستعباد اإلنكاري، والتعجب

:(وقوله تعاىل                            (4،  يقول
أحقا أننا خملدون منعمون، فما حنن مبيتني إال موتتنا األوىل يف الدنيا : املؤمن لقرينه املنكر للبعث

 فهاماست إنّ ما حنن فيه من نعيم هلو الظّفر العظيم، وهو وما حنن مبعذبني بعد دخولنا اجلنة؟
أحنن خملدون منعمون، فما حنن : والذي عطفت عليه الفاء حمذوف، معناه التعجب إىلخرج 

وقرئ مبائتني، واملعىن أن حال املؤمنني وصفتهم وما قضى اهللا به هلم للعلم . مبيتني وال معذبني
ساعة، بأعماهلم أن ال يذوقوا إال املوتة األوىل، خبالف الكفار، فإم فيما يتمنون فيه املوت كل 

  . 5الذي يتمىن فيه املوت:ما شر من املوت ؟قال :وقيل لبعض احلكماء 
                                                

 دار  التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف تفسري ، الزخمشري عمر بن حممود اهللا جار :ينظر - 1
 4/29 م،1948العريب، الكتاب

 25 /الصافات -2
 35/الصافات - 3
 59-58/الصافات - 4
 4/43 الكشاف، تفسري الزخمشري، ينظر - 5
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 اهللا بنعمة والتلذذ بالكافرين واالستهزاء، والسخرية التعجيب لالستفهام اهلمزة: أفما  
  .مبيتني حنن فما خملدون حنن) اهلمزة( لعد مقدر على عاطفة تعاىل، والفاء

:()ص(وقوله تعاىل يف سورة                        (1، 
نه  إ:أي أن الكفار عجبوا من بعث أليهم بشر منهم، ليدعوهم إىل اهللا وخيوفهم عذابه، وقالوا
إنّ هذا  ليس رسوال بل هو كاذب يف قوله ساحر لقومه، كيف يصري اآلهلة الكثرية إهلا واحدا؟

أي بليغ يف  :)إن هذا لشيء عجاب (لشيء عجيب وقوله جال وعالالذي جاء به ودعا إليه 
 حمل ال اإلنكاري التعجيب لالستفهام )أجعل(، واهلمزة يف 2عجاب بالتشديد: العجب، وقرئ

  .اإلعراب من هلا

 (:وقوله تعاىل                       ( 3 أي وهل جاءك     
 على داود يف مكان عبادته، فارتاع من دخوهلما خرب املتخاصمني اللذين تسورا -يها الرسولأ-

 فاقض بيننا بالعدل، وال جتر علينا يف اآلخرال ختف فنحن خصمان ظلم أحدنا :عليه ؟قالوا له 
ومعناه الداللة على أنه من ، وهذا القول ظاهره االستفهام.  سواء السبيلإىل وأرشدنااحلكم، 

واسم   ،4األنباء العجيبة اليت حقها أن تشيع وال ختفى على أحد والتشويق إىل استماعه
  .اإلعراب من هلا حمل حرف ال وتشويق للتعجب خرج) هل(االستفهام 

:(ويف قوله تعاىل                          (5هذه ، يف 
ما بالنا ال نرى معنا يف النار رجاال كنا نعدهم يف الدنيا من : قول الطاغون الكرمية ياآلية

 معنا يف النار، لكن لن تقع أمهل حتقرينا هلم واستهزاؤنا م خطأ، أو  ؟األشقياء األشرار
 كل هذه التساؤالت كان الغرض منها التعجب واالستغراب والتحسر إن؟ بصاراألعليهم 

  .اإلعراب من له حمل والتحسر ال واالستغراب  للتعجب خرج)ما (استفهام اسمو
                                                

 .5/ ص- 1
 4/70 الكشاف، تفسري الزخمشري، ينظر - 2
 21/ص - 3
 4/79 الكشاف، تفسري الزخمشري، ينظر - 4
 62/ص - 5
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:(ويف قوله تعاىل                              

                                        (1، 

 اليت أعلنت حرا على الرسل األممأي كذبت قبل هؤالء الكفار قوم نوح ومن تالهم من 
 وجتمعوا عليهم بالتعذيب أو القتل ومهت كل أمة من إيذائهمكعاد ومثود حيث عزموا على 

اقَبتهم فكيف كان  املكذبة برسوهلم ليقتلوه وخاصموا بالباطل ليبطلوا جبداهلم احلق فعاألممهذه 
مجلة استفهامية ) كيف كان عقايب(فجملة   بعدهم؟يأيت عربة للخلق وعضة ملن اهمإييب اعق

 خرب نصب حمل يف والتهديد للتعجب )كيف( استفهام  واسم،2تقريرية فيها معىن التعجيب
  .مقدم

 :(وقوله أيضا                                

                                            

   (3 ، يف األرض فينظروا  -أيها الرسول - أي أومل يسري هؤالء املكذبني برسالتك
ان خامتة األمم السابقة قبلهم؟وهو استفهام خرج للتعجب ليبني اهللا هلؤالء الكفار كيف ك

  .للتعجب )كيف (استفهام اسم فخرج كيف كان عذابه للقوم اليت كانت سابقة هلم،

(:وقوله سبحانه وتعاىل                          

(4،  يبني ابن عاشور أن هذا االستفهام قد جاء مبعىن التعجب، والدليل على ذلك معىن
 فهذه مجلة حالية تدل )أدعوكم إىل النجاة (:اجلملة احلالية املرتبطة باالستفهام وذلك يف قوله

أما اهليئة التركيبية لالستفهام يف اآلية  ،5على أن االستفهام جاء مبعىن التعجب يف اآلية الكرمية
الكرمية متثلت بأن مجلة االستفهام قد وردت يف صدر اآلية الكرمية، غري أا مرتبطة ببقية اآلية 

                                                
 5/غافر - 1
 4/146 الكشاف، الزخمشري، :ينظر - 2
 21/غافر - 3
 41/غافر - 4
 24/153 والتنوير، التحرير عاشور، ابن - 5
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د واسع يف اآلية امن خالل اجلملة احلالية اليت تليها، هذا يعين أن مجلة االستفهام ذات امتد
 تلياا ،ومجلة الكرمية إذ متتد من بداية اآلية وتنتهي بانتهائها ومتتد دالليا إىل اآليتني اللتني

االستفهام هاهنا جاءت مبعىن التعجب إذ يتعجب مؤمن أل فرعون من هؤالء املشركني الذين 
يدعوهم إىل النجاة ويدعوهم هم إىل النار وذا فان االستفهام قد جاء ملبيا ملا يف أذهان 

ار فإن ال شك أن  النإىلاملتلقني إذ أن املتلقي إذ ما مسع بأناس يدعهم إىل النجاة مث يدعونه 
يتعجب من حاهلم، ويستغرب موقفهم لذا جاءت مجلة االستفهام ملبية هلذا األمر يف نفس 

 )ما(و ،بقوة أسلوبني حنويني ومحلت معىن التعجيب، فهي مجلة املتلقي فحملت معىن االستفهام،
  .مبتدأ رفع حمل يف للتعجب استفهام اسم )مايل(يف 

:(وقوله عز وجل يف هذه اآلية                      

                                        

        (1، نعقابه هلؤالء الكفار وهو استفهام  اهللا عز وجل يف هذه اآلية كيف كان بي
ختلله معىن التعجب أي كيف يكفرون باهللا بعدما عاقب أمم كانت تسبقهم فاملفترض أم 

تدعي التعجب من حال يعتربون إال أم يتمادون يف كفرهم وتكذيبهم للرسل، وهذا ما يس
  .انك خرب نصب حمل يف والتعجب للتهديد استفهام اسم :)كيف(و، هؤالء الكفار

(:وكذلك االستفهام وارد يف قوله تبارك وتعاىل                    

                        (2،  وهو خطاب اهللا للرسول يقول
أإنكم لتكفرون  :خبا ومتعجبا من فعلهمالرسول هلؤالء املشركني مو -أيها -قل : له عز وجل

ذلك اخلالق هو  باهللا الذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له نظراء وشركاء تعبدوم معه؟
رب العاملني كلهم، فاهلمزة املفتتح ا الكالم مستعملة يف التوبيخ ويف االفتتاح باالستفهام 

 أمرا مهما سيلقى عليهم، وتوكيد وحريف التوكيد تشويق لتلقي ما بعد ذلك لداللة على أن

                                                
 82/غافر - 1
 9/فصلت - 2
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  والم االبتداء يعد االستفهام التوبيخي أو التعجيب استعمال وارد كثريا يف الكالم ) أن(ـاخلرب ب
  .1"لفصيح ليكون اإلنكار ألمر حمققا

:(وقوله أيضا                                   
                                    (2،  أي

من أشد منا قوة ؟فاهللا :أن قوم عاد استعلوا يف األرض على العباد بغري حق، وقالوا يف غرور 
                                                                                                                                                       .الشنيعة مقالتهم من والتعجب اإلنكاري استفهام): أومل( أشد منهم قوة فاالستفهام الوارد يف

:(وقال اهللا تعاىل                                  

                   (3،  النار من أعداء اهللا إىلأي قال هؤالء الذين حيشرون  
يء، وهو أنطقنا اهللا الذي أنطق كل ش: جللودهم معاتبني ملا شهدمت علينا؟ فأجابتهم جلودهم

وإليه مصريكم بعد املوت للحساب واجلزاء، فاالستفهام  الذي خلقكم أول مرة ومل تكونوا شيئا
  .التعجيب التوبيخي لالستفهام اسم:الوارد يف هذه اآلية استفهام توبيخي تعجب، وما

:(وقال تعاىل                    (4،أيها  -مون  أي تزع
أن ربكم اختذ مما خيلق بنات وأنتم ال ترضون ذلك ألنفسكم وخصكم بالبنني  -اجلاهلون

واهلمزة ) بل اختذ(مبعىن  )أم اختذ (،ويف هذا االستفهام توبيخ وتعجب هلم فجعلهم لكم؟
لإلنكار، جتهيال هلم وتعجيبا من شام، حيث مل يرضوا بان جعلوا  اهللا من عباده جزءا حىت 

 متصلة عاطفة على استفهام :أم، 5الذكور دون وهو اإلناث:علوا ذلك اجلزء شر اجلزأين ج
  .   حمذوف لإلنكار والتوبيخ والتعجب

                                                
 24/241 والتنوير، التحرير  عاشور، بن الطاهر حممد ينظر - 1
 15/فصلت - 2
 21/فصلت - 3
 16/الزخرف - 4
 4/235 الكشاف، تفسري الزخمشري، :ينظر - 5
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(:قوله تعاىل                          (1، أي فانتقم اهللا من 
يها  أيا - ته م خسفا وغرقا وغري ذلك ويقول انظراألمم املكذبة لرسلها بإحالل عقوب

وليحذر قومه أن يستمر على  كيف كان عاقبة أمرهم إذ كذبوا بآيات اهللا ورسله ؟ -الرسول
واسم استفهام  .تكذيبهم فيصيبهم مثل ما أصام، وهو استفهام تضمن معىن التعجب

  .حمل نصب خرب مقدم لكانللتعجب والتخفيف عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف "كيف"

:(يقول تبارك وتعاىل                        

 (2،أيها الرسول - أفأنت: يقصد اهللا جال وعال الرسول صل اهللا عليه وسلم يقول له- 
، أو أبصاره من أعمى قلبه عن دي إىل طريق اهلدى تسمع من أصمه اهللا عن مساع احلق، أو

دي من كان يف ضالل عن احلق بني واضح؟ليس ذلك إليك أمنا عليك البالغ، وليس عليك 
لالستفهام اإلنكاري التعجيب، والفاء ) أفأنت(هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء،  فاهلمزة يف 

   .عاطفة على مقدر بعد اهلمزة

(:وقوله تعاىل يف سورة الذاريات                 (3، أتواصى مبعىن 
األولون واآلخرون بالتكذيب بالرسول حني قالوا ذلك مجيعا؟بل هم طغاة تشات قلوم 
وأعماهلم بالكفر والطغيان، و اهلمزة املستفهم ا خرجت من االستفهام احلقيقي إىل االستفهام 

(:له أيضا يف سورة النجم وقو،اإلنكاري التوبيخي التعجيب           (4 مبعىن 
ورد يف هذه اآلية ) أي( تشك؟ فاسم االستفهام -أيها اإلنسان املكذب -فبأي نعم ربك علني 
:( وقوله تعاىل،مبعىن اإلنكار التعجب               (5،  ورد يف هذه 

                                                
 25/الزخرف - 1
 40/الزخرف - 2
 53/الذاريات - 3
 55/النجم - 4
 18  /القمر - 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
  
 

 50 

استفهام للتعجب والتهويل والتسلية عن الرسول اهللا وقيل للتقرير املمزوج بالتعجب من  اآلية 
  .عذاب اهللا كيف كان عظيما مؤملا

:(يف سورة الواقعة قوله تعاىلو                           

                 (1،  ورد يف هذه اآلية الكرمية استفهام للتفخيم والتعظيم
بعد االستفهاميني دون اإلثبات )أصحاب املشأمة( و)أصحاب  امليمنة(وإظهار لفظي  .والتعجب

:(قوله تعاىلبضمرييهما الن مقام التعجب والتشهري يقتضي اإلظهار خلالف مقام      

   ( 2 .  

:(اىلوقوله تع                                    

                         (3،  يبني اهللا تبارك وتعاىل يف هذه
 كقوم نوح وعاد ومثود بعدما كذب )مكة (اآلية كيف كان عقابه للقوم الذين كانوا قبل كفار

بالرسل حيث غري اهللا ما م من نعمة بإنزال العذاب م وإهالكهم؟ فاهلمزة املفتتح ا مهزة 
لالستفهام اإلنكاري التعجيب إىل أخر مثله باعتبار اختالف األثرين الصادرين عن املفعول الفعل 

، وإن كان متحدين يف الغاية، فاالستفهام املستفهم عنه اختالفا يوجب تفاوتا بني الفعلني
  .4اإنكاري على أمنهم الذي يف السماء من أن يفعل فعال أرضي

 (:وقوله تعاىل           (5،  يقصد اهللا عز وجل احلكم بني اخلاضعني لطاعته
فخرج  واب؟ فيقول مالكم كيف حكمتم هذا احلكم اجلائر، فساويتم بينهم يف الث،والكافرين

  .للتعجب والتوبيخ )ما(اسم  االستفهام 

                                                
 9-8/الواقعة -1

 10/القارعة - 2
 18-17/امللك - 3
 19/35 والتنوير، التحرير  عاشور، بن الطاهر حممد :ينظر - 4
 36 /القلم - 5
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(:وقوله أيضا يف سورة املعارج               (1، فأي دافع دفع 
مسرعني وقد مدوا أعناقهم إليك مقبلني  -أيها الرسول -هؤالء الكفرة إىل أن يسريوا حنوك 

عن مشالك حلقا متعددة ومجاعات متفرقة يتحدثون بأبصارهم عليك يتجمعون عن ميينك و
أيطمع كل واحد من هؤالء الكفار أن يدخله اهللا جنة النعيم الدائم ؟ليس األمر  ويتعجبون؟

إنا خلقناهم مما يعلمون من ماء  مهني كغريهم، فلم ، كما يطمعون فإم ال يدخلوا أبدا
ذه التساءالت كان الغرض منها  التعجب كل ه ويؤمنوا فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟

واحلال املتوجه إليها االستفهام هنا الظرف  .اسم لالستفهام التعجيب والتقريع )ما(وقد وردت 
) مهطعني(وتقدمي الظرف على  )مهطعني(ا مستقرا وصاحب احلال هو فيكون ظرف) قبلك(أي 

 عليه وسلم أقوى ملا فيه من  ألن التعجيب من حاهلم يف حضرة النيب صلى اهللا،لالهتمام به
 :(ونلحظ استفهام تعجيب يف قوله تعاىل ،2"الوقاحة           (3، ورد عن  ابن 

لكم ال ترجون ثوابا  ما :"عباس وسعيد بن جبري وأبو العالية وعطاء ابن أيب رباح وابن الكيسان
وهذا .ن يثيبكم على عبادتكم وتوقريكم إياه من اهللا وال ختافون عقابا أي فتعبدوه راجني أ

التفسري ينحو إىل أن يكون يف الكالم اكتفاء أي وال ختافون عقابا، وإن نكتة االكتفاء بالتعجب 
:  )مالكم(يف  )ما(و، 4"من عدم رجاء الثواب أن ذلك هو الذي ينبغي أن يقصده أهل الرشاد

  .  ، وميكن أن تكون لإلنكاراسم استفهام للتعجب والتقريع يف حمل رفع مبتدأ

:(وقوله تعاىل يف سورة املدثر                     (5،  وهو استفهام
وهذا استفهام موجه إىل سامع غري معني يستفهم ) كيف(جار على حالة اليت يبينها متعلق 

مستعمل يف التعجيب الشوب باإلنكار املتكلم سامعه استفهاما عن حالة تقديره، وهو استفهام 

                                                
 36/املعارج - 1
 29/176 والتنوير، التحرير  عاشور، بن الطاهر حممد ينظر - 2
 13/نوح - 3
 29/199 السابق، املرجع عاشور، بن الطاهر حممد ينظر - 4
 20-19/املدثر - 5
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اسم استفهام التعجيب مع االستهزاء يف حمل نصب حال  ):كيف(و ،1على وجه ااز املرسل
  .)قدر) مقدرة على صاحبها الن هلا الصدر وعاملها

:(وقد ورد استفهام تعجيب سورة االنشقاق يف قوله           (2،  يقصد اهللا
  يستفهم عن الشيء الذي منعهم من اإلميان به جال وعال بعدما وضحت هلم اآليات؟ الكافرين 
وهو استفهام مستعمل من عدم إميان الكفار ويف إنكار انتفاء إميام الن شان الشيء   

العجيب املنكر أن يسأل عنه فاالستعمال االستفهام يف معىن التعجب واإلنكار جماز بعالقة 
  .3صاصم لالختالاللزوم، وال

وقوله تعاىل يف سورة  .اسم استفهام للتعجب واإلنكار والتوبيخ): ما(     وقد وردت 
:(العلق             (4، فكلمة )تستعمل يف التعجيب من حال تقال ) أرأيت

 عته ووالرؤية علمية، أي أعلمت الذي ينهى عبدا واملستفهم للذي يعلَم أنه رأى حال عجيبة
أمل يعلم أن اهللا  (حمذوف دل عليه قول يف آخر اجلملة) رأيت(ـهو ذالك العلم واملفعول الثاين ل

  . واهلمزة لالستفهام التقريري التعجيب ال حمل له من اإلعراب، 5)يرى

(:وقوله تعاىل يف سورة الزلزلة          (6، رجا األرضبعدما ترج  أي 
، ؟هلا  مندهشا ما الذي حدثاإلنسان ما يف بطنها من موتى وكنوز، يتساءل شديدا وخترج

 ألن الالم تفيد االختصاص، ،استفهام عن الشيء الذي ثبت على األرض ولزمها) ما هلا( فلفظ
اسم استفهام للتعجب  :هنا )ما(و، 7"أي ما  لألرض ذا الزلزال، أو ماهلا زلزلت هذا الزلزال

  . ع مبتدأواإلنكار يف حمل رف

                                                
 29/309 والتنوير، التحرير شور،عا بن الطاهر حممد ينظر - 1
 20/االنشقاق - 2
 30/231.السابق املرجع  .عاشور بن الطاهر حممد ينظر - 3
 11/العلق - 4
 30/446 السابق املرجع عاشور، بن الطاهر حممد ينظر - 5
 3/الزلزلة - 6
 30/492 ،املرجع السابق عاشور، بن الطاهر حممد ينظر - 7
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(:وقوله تعاىل يف سورة الفيل                       (1، اآلية يف هذه 
كيف فعل ربك  -أيها الرسول -أمل تعلم :خياطب اهللا الرسول عليه الصالة والسالم فيقول له

اهلمزة املفتتح ا يف فيشه الذين أرادوا تدمري الكعبة؟ بأصحاب الفيل وهم أبرهة احلبشي وج
أمل (هذه اآلية الكرمية انتقلت من االستفهام احلقيقي إىل االستفهام التقريري التعجيب، ومثلها 

  ).جيعل كيدهم
ن الكرمي تبني آوبعد أن أمتمنا احلديث عن مواضع جميء االستفهام مبعىن التعجب يف القر  

  :  يلي ما لنا
تعجب يف كتاب اهللا تعاىل أن تأيت يف صدر اآلية غلب على مجلة االستفهام املتضمنة الي -

    .الكرمية أن تتبعها مجل تقريرية تؤيد معىن االستفهام أو تنفيه وفق السياق العام
 بل ختللته معاين أخرى ،االستفهام مبعىن التعجب خالصا عند املفسرين والعلماء مل يكن -

 فيها قربا من معىن التعجب، وهذا ما كالتوبيخ والتقرير واإلنكار والتحقري فهذه املعاين نرى
  . اخل...باإلنكارأحدث إشكاال على املفسرين فتارة قالوا بالتوبيخ وتارة بالتعجب وتارة 

يكثر وضع موضع التعجب يف خطاب البشر فيفارق  :ن الكرميآلنداء التعجيب يف القرا  .د 
ت الذكر احلكيم انفعال يتأجج بالنفس إال أن وروده يف آيا عن ويصري مفصحا أصل وضعه

 (:وذلك يف سورة يوسف: كان قليال مل يتجاوز موضعني خمتلقني            

                                   

   (2،  ألن البشرى ال تنادى ولكنها شبهت  لى وجه احلقيقةيتعذر نداء البشرى ع
 وان حضورك، ومنه يا حسرتاأَبالعاقل الغائب الذي احتيج إليه فينادى كأنه يقال له هذا 

 (:وسورة يس ،3ويا عجبا فهي مكنية وحرف النداء ختييل أو تبعية           

                                                
 1/الفيل - 1
 19/يوسف - 2
 12/241 والتنوير، التحرير.عاشور بن الطاهر حممد:ينظر - 3 
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                 (1،  أي يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذ
عاينوا العذاب، ما يأتيهم من رسول من اهللا تعاىل إال كانوا به يستهزئون ويسخرون، وهو 

 .2"من باب وضع النداء موضع التعجب

يف السور " أفعل بة"و" ما أفعله"صيغة ( االستعمال القرآين ألسلوب التعجب القياسي -2
  ):املكية

  : ورد أسلوب التعجب القياسي يف أربعة مواضع  

(:قوله تعاىل يف سورة عبس: صيغة ما أفعله  .أ             (3،) نكرة تامة ): ما
وهذا اإلعراب ) ما(يف حمل رفع خرب املبتدأ ) أكفره(مبعىن شيء يف حمل رفع مبتدأ ومجلة 

  .  4 تعجبية ففي الكشاف تعجب ممن إفراطه يف كفران نعمة اهللا)ما(على من يرى أن 
الظاهر ) ما أكفره(تعجبية واألخر أا استفهامية ) ما( فريى أن: أما أبو حيان األندلسي  

أنه تعجب من إفراط كفره، والتعجب بالنسبة للمخلوقني، إذ هو مستحيل يف حق اهللا تعاىل، 
أي شيء أكفره؟ أي جعله :أي .ما استفهام توقيف  :لأي هو ممن يقال فيه ما أكفره، وقي

وبذلك تكون ما استفهام للتعجب مبتدأ خربه مجلة  ،5كافر، مبعىن ألي شيء يسوغ أن يكفر
  .أكفره

(:قوله تعاىل يف سورة الكهف :صيغة أفعل به .ب                   

                                 

                                                
 30/يس -1
 القصاص،دار مصطفى:ومراجعة، سكر شريف حممد:وتعليق القراَن،تقدمي علوم يف اإلتقان السيوطي الدين جالل:ينظر -2

 644ص ،.م2،1996العلوم،بريوت،ط إحياء
 17/عبس -3
 4/37الكشاف الزخمشري، ينظر -4
  ،1ط لبنان، العلمية، الكتب دار وآخرين، املوجود عبد أمحد عادل تح احمليط، البحر تفسري األندلسي، انحي أبو ينظر -5

 8/420  م،1993
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      (1. وجاء ما دل على التعجب من إدراكه املسموعات  :قال الزخمشري
واملبصرات للداللة على أن أمره يف اإلدراك خارج عن حد ما عليه إدراك السامعني 

فعل ماض إلنشاء )أبصر( وبذلك يكون ،2ألشياء وأصغرهااملبصرين ألنه يدرك ألطف او
حرف ) الباء(التعجب أتى على صورة األمر مبين على الفتح املقدر يئه على صورة األمر 

عاطفة ) الواو(ضمري حمله القريب اجلر بالياء وحمله البعيد على الفاعلية ) اهلاء(جر زائد 
 . ال حمل هلا معطوفة على مجلة أبصر به)أمسع به(مثل أبصر وبه مقدر ومجلة ) أمسع(

:(وقوله يف سورة مرمي                               

  (3، ورد عن الزخمشري أن اهللا ال يوصف بالتعجب، وإمنا املراد أن أمساعهم، وأبصارهم 
جب منهما بعدما كانوا صما عميا يف الدنيا، وقيل معناه التهديد مبا يومئذ جدير بأن يتع

 :لظاهر أعين الظاملني موقع الضمريويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوم أوقع ا يسمعون،
إشعارا بأن ال ظلم أشد من ظلمهم حيث أغفلوا االستماع والنظر حني جيدي عليهم 

مد إلنشاء التعجب مبين على الفتح املقدر فعل ماضي جا) أمسع(وبذلك يكون ، 4"ويسعدهم
ضمري حمله القريب اجلر بالياء وحمله ) هم(حرف جر زائد و ) الباء( يئه على صورة األمر

البحر (مثل أمسع والفاعل مقدر أي أبصر م، وجاء يف ) أبصر(البعيد الرفع على أنه فاعل 
أمسعهم وأبصرهم يوم القيامة، ولكنهم لئن كانوا صما وبكما عن احلق فما  :عن احلسن) احمليط

أم أمسع شيء  :م السمع وال البصر، وعن ابن عباسيسمعون ويبصرون حيث ال ينفعه
هو وعيد ديد، أي سوف يسمعون ما خيلع قلوم ويبصرون : وأبصره، وعن علي ابن عيسى

يوم وأبصر م أنه أمر حقيقي للرسول أي أمسع الناس ال: ما يسود وجوههم، عن أيب العالية
  .  5وحبديثهم ماذا يصنع م من العذاب إذا أتوا حمشورين مغلولني

                                                
 26/الكهف - 1
 2/716، الكشاف الزخمشري، ينظر - 2
 38/مرمي - 3
 3/17 الكشاف، .الزخمشري ينظر - 4
 6/180 احمليط، تفسري األندلسي، حيان يب أ- 5
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(:قوله تعاىل                     (1، سعيد بن جبري قرأ: )ما أغرك (
إذا غفل، من قولك : غر الرجل فهو غار:إما على التعجب وإما على االستفهام، من قولك 

فما استفهامية ) ما غرك:(وجاء يف احمليط ، 2، وأغره غريه جعله غارا)غارون(يتهم العدو وهم ب
) ما( مزة فاحتمل أن يكون تعجبا، واحتمل أن يكون) ما أغرك(وقرأ ابن جبري واألعمش 

  .أدخلك يف الغرة) أغرك (فهامية، واست
  :أسلوب التعجب يف الدرس البالغي -3

ومنهجا على بعث التراث اللغوي ودراسته بتوفري مجلة أدوات  ،تقوم البالغة موضوعا  
معرفية ومنهجية اللتماس سبيل التراكيب العربية حبثا عن األساليب اإلنشائية إال أن البالغيني 

وابتعدوا يف حديثهم عن األساليب غري طلبية مبا فيها  ،قد اقتصر حديثهم عن األساليب الطلبية،
 علماء البالغة على عدم إدخاهلا يف دائرة الدرس البالغي وإمهاهلم أسلوب التعجب، فقد أمجع

لدراستها وحجتهم يف ذلك اإلمهال قلة األغراض البالغية املتعلقة ا وذا الصدد الدكتور أمحد 
ن معظمها وال يهتم البالغيون ذه األساليب اإلنشائية لقلة األغراض املتعلقة ا، وأل ":مطلوب

 معانيها األصلية، أما اإلنشاء الذي يعنون به فهو الطليب وملا فيه من تفنن يف أخبار نقلت من
وكذلك ما ، 3"القول خلروجه عن األغراض احلقيقية إىل أغراض جمازية تفهم من سياق الكالم

واعلم أن اإلنشاء غري الطليب ال تبحث فيه علماء البالغة الن أكثر صيغه يف  :"قاله أمحد اهلامشي
ملا ميتاز ) اإلنشاء الطليب( بارا نقلت إىل اإلنشاء وإمنا املبحوث عنه يف علم املعاين هواألصل أخ

والذي يهتم  " ومثل هذا القول ما وردعن األستاذ أمحد مصطفى املراغي، 4"من لطائف بالغية
ألنه من املزايا واللطائف ما ليس يف ) اإلنشاء الطليب(به البليغ بالبحث عنه هو القسم األول 

                                                
 6/ االنفطار -1
 3/716 الكشاف، الزخمشري، -2
  87ص م،1980  ،1ط ،بغداد) البديع البيان، املعاين، (العربية البالغة مطلوب، محدأ -3
 ،)ت د  (،12ط لبنان، بريوت، العريب، التراث إحياء دار والبديع، والبيان عاينامل يف البالغة جواهر اهلامشي، محد أ-4

 76ص
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ن كثري من اإلنشاءات غري الطلبية إخبار يف األصل نقلت وأل )اإلنشاء غري الطليب(القسم الثاين 
  .1"إىل اإلنشاء

فنرى االنصراف عند البالغني عن اإلنشاء غري الطليب وذلك لسببني وهم يعتقدون ما   
  :2"ومها

  .قلة األغراض البالغية املتعلقة به -
  . اإلنشاءن أكثر صيغة هي أخبار نقلت إىلوأل -

  : التالية النتائج إىل خنلص الكرمي القران يف التعجب ألسلوب دراستنا خالل منو  
 .األداء يف قوة من فيها مبا ومجاال روعة اآليات زادت التعجبية القران أساليب إن -
 .جدا قليل كان الكرمي نَآالقر يف )به وأفعل أفعله ما( القياسيتني الصيغتني توظيف إن -
 لفظ كل ألن، الكرمي القران يف التعجبية التركيبية األمناط أغلب مثل لتعجيبا االستفهام -

 ،فال لبيانه مفارق وضعه أصل عن خارج وجل عز املوىل من الكرمي القران يف ورد استفهام
 .أمرا أو، تسوية أو، تعجبا أو، تقريرا أو، توبيخا يكون أن أوجه ستة أحد من خيلو

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 باجلامع العربية اللغة كلية األساتذة من جلنة :حتقيق القزويين، باخلطيب املعروف نالرمح عبد بن حممد الدين جالل -1

 60ص القاهرة، ،)دت(، )ط د (،األزهر
 76ص السابق، املرجع: ينظر -2
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  :خامتة
 املتحصل النتائج أهم اليت األساسية النقاط إىل خلصت املتواضع البحث هذا ختام ويف  

  : يلي فيما تلخيصها وميكن ،عليها
 مزية من له ملا به يفنت أمرا استعظامها عند النفس يف حيدق داخلي وتأثر انفعال هو التعجب -

  .ونظراته حبركاته يرفقها ويةلغ بعبارات ذلك عن فيعرب ،له نظري ال نادرا جعلته
 ما( مها صيغتان من ويتكون :النحو يف له املبوب النوع وهو قياسي األول أسلوبان للتعجب -

 وهو. السياق يف املعنوية للقرائن يترك وإمنا له ضابط ال مساعي والثاين )به أفعل(و )أفعله
 حديثهم أثناء يف باختصار عنه حتدثوا وإمنا خاصا بابا كتبهم يف النحاة يفرد مل  الذي  النوع

  .  القياسي التعجب عن
 صيغة ألزمت )به أفعل (املاضي ألزمت )أفعله ما (وصيغة الصرف من ممنوعان التعجب فعلي -

  . األمر
 جمرور أو بظرف إال بينهما الفصل جيوز وال التعجب فعلي على املعمول يتقدم أن جيوز ال -

  .   بالفعل متعلقني
 قابل ،للمعلوم مبين ،متصرف ،مثبت ،تام ثالثي فعل كل من مباشرة التعجب يصاغ -

  ) .فعالء (مؤنثه الذي) أفعل (وزن على منه املشبهة الصفة ليست ،للتفاوت
 أشدد(و )أشد ما (املساعد الفعل بإضافة ،الشروط أحد فقد الذي الفعل من التعجب ميكن -

   . املؤول أو الصريح الفعل مصدر إىل )به
 وختريج بتكلف ودرسوه ،االختالف من الكثري اللغة ءعلما لدى التعجب موضوع أثار -

  .شاق
 .التعجيب االستفهام عليها غلب الكرمي نآالقر يف عديدة صيغ السماعي للتعجب -
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  قائمة املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع

  : املصادر-أ
     ).ت.د(، )ط.د(،  صاحب أبو جناح:قيق حت،زجاجشرح مجل ال ،ابن عصفور .1
، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية أبو حممد عبد احلق بن غالب األندلسي .2

  ).ط.د (، لبنان،بريوت، دار الكتب العلمية
، 1ط لبنان،، ار الكتب العلمية دالسيد أمحد صقر، :حتقيق، تأويل مشكل القران ابن قتيبة، .3

  . م1981
، جامعة أم القرى عبد املنعم هريدي،: حتقيق شرح الكافية على الشافية، ابن مالك، .4

  .  م1402، )ط.د(
  .   م1992، 1لبنان،ط  بريوت،، دار صادر،مجال الدين بن مكرم، لسان العرب ابن منظور .5
لبنان ,بريوت ,دار الكتب العلمية ,إميل بديع يعقوب :تقدمي ,شرح املفصل ,ابن يعيش  .6

  . م2001, 1ط
صاحل قدارة دار ,أسرار العربية تحد، مال الدين عبد الرمحان بن حممك األنباري أبو الربكات .7

 . م1,1995ط,اجليل بريوت
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني  األنباري أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحان بن حممد، .8

   .م2000، 1/ط مصر، مكتبة اخلاجني،  جودة مربوك،:حتقيق النحويني والبصريني،
 ،حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، أبو العرفان حممد بن علي املصري .9

  ).ط.د(، املكتبة التوقيفية، طه عبد الرؤؤف سعد :حتقيق
  .    م2000 ،1/ط، ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي .10
دار ، ل أمحد عبد املوجود وآخرين عاد:حتقيق، تفسري البحر احمليط، أبو حيان األندلسي .11

  .م1993 ،1/ط، لبنان، الكتب العلمية
 : حتقيق،)874(، ن الكرميآتفسري القر، أيب الفراء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي .12

  .     م1998، 1/ط،دار طيبة للنشر والتوزيع، سامي حممد السالمة
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 مصطفى األستاذ :ليقتقدمي وتع  اإلتقان يف علوم القراَن،،جالل الدين السيوطي .13
  . م1997، 2/ط بريوت، دار إحياء العلوم، القصاص،

جلنة من أساتذة  :حتقيق جالل الدين حممد بن عبد الرمحن املعروف باخلطيب القزويين، .14
  ). ت.د( القاهرة، كلية اللغة العربية باجلامع األزهر،

 للثقافة والعلوم  املركز العريب، اللغة يفالصحاح، )393(اجلوهري أبو إمساعيل حممد  .15
  .م1975، )ط.د (،لبنان

 دار ،عبد الرمحن البريوين : حتقيق،تلخيص املفتاح يف علوم البالعة ،اخلطيب القزويين .16
 .م1904 ،1/ط، الكتاب العريب

 .1981، 1/الرازي، التفسري الكبري، دار الفكر، عمان، األردن، ط .17
براهيم احلفظي، إدارة حسن إ: الرضي االستربادي، شرح الرضي على الكافية، تح .18

  .1993، 1/الثقافة والنشر، الرياض، ط
 ،1/ ط،بريوت، مؤسسة الرسالة، مكتبة حتقيق التراث، تاج العروس، الزبيدي .19

  . م1998
عبده شليب عامل  : حتقيق،معاين القران وإعرابه، )ـه311(الزجاج إبراهيم السري  .20

  ). ت.د(،  لبنان، بريوت،الكتب
 :ترتيب، قائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن ح، الزخمشري .21

  ).     ت.د(، لبنان، بريوت، 2/ط، حممد عبد السالم شاهني
 ،1 ط، بديع يعقوبإميل : حتقيق،الكتاب، أيب البشر عمر بن عثمان بن قنرب ،سيبويه .22

  .م1999، دار الكتب العلمية
اهليئة املصرية العامة   حممد شاكر،حممود :حتقيق، دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين، .23

 . م2000 للكتاب،
  .1981، 1/فاضل السمرائي، معاين النحو، دار الفكر، عمان، األردن، ط .24
، وإبراهيم السامرائي،  مهدي املخزومي:قيقحت، معجم العني، الفراهيدي اخلليل بن أمحد .25

 ). ت.د(، )ط.د(، دار مكتبة اهلالل
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دار ،  املثاينوالسبع كرمين الآ املعاين يف تفسري القرروح، البغدادي، حممود االَلوسي .26
  ). ت.د (،الفكر للنشر والتوزيع

منشورات دار مكتبة  ن متيم، الشيخ حس:تقدمي ومراجعة رياض الصاحلني، النووي، .27
 .  م1983، ـه1403طبعة  لبنان، بريوت، ،احلياة

  : املراجع-ب
، املعجم الوسيط، لي النجار، عرحامد عبد القاد، أمحد حسن الزيات، إبراهيم مصطفى .1

  .3 ط،)طهران(الكتبة العلمية ، بإشراف عبد السالم هارون
دار الكتب ، باسل عيون السود : حتقيق،شرح ابن الناظم أللفية ابن مالك، ابن الناظم .2

  .م2000، 1ط، لبنان،  بريوت،العلمية
 . م1993 ،1/ط،  بريوت،دار الكتب العلمية، علوم البالغة، أمحد املراغي .3
، )ط.د(، لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية،  للغة العربيةاألساسيةالقواعد ، أمحد اهلامشي .4

  ).    ت.د(
، 12/ط لبنان، دار إحياء التراث، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ،أمحد اهلامشي .5

  ). ت.د(
مكتبة لبنان للنشر ، ري املصباح املنري يف غريب شرح الكب،أمحد بن علي الفيومي املقرى .6

  ).ط.د (،م1987
  . م1980، 1/ط، )البديع البيان، املعاين، (أمحد مطلوب البالغة العربية .7
  .  م2000 ،1/ط، لينان، بريوت، دار الرشيد، تفسري البيضاوي، البيضاوي .8
 ،1 ط، األردن، عمان،أزمنة للنشر والتوزيع، التعجب صيغه وأبنيته، مجيل علوش .9

 . م2000
 ،1/ ط،لبنان، بريوت، عامل الكتب للنشر والتوزيع، املعني يف النحو، حسن محد .10

  .م1986
  .  م1999طبعة  املعرفة اجلامعية،  التعريف بعلم اللغة،، ديفيد كريستال .11
 دار الكتاب العريب، فواز أمحد الزمريل،: حتقيق مناهل العرفان يف علوم القران، الزرقاين، .12

  .ـه1431، 1/ط
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  ).    ت.د(، )ط.د(، القاهرة، دار املعارف، لغويةتيسريات ، شوقي ضيف .13
  ).ت.د(، 4/ط، دار املعارف، عباس حسن النحو الوايف .14
منشورات  االجتاهات األسلوبية يف النقد العريب احلديث،،  عبد اهللاإبراهيمعبد اجلواد  .15

  .م1996 عمان، وزارة الثقافة األردنية،
  . م1997، 3/ط العربية للكتاب،دار  األسلوب واألسلوبية، عبد السالم املسدي، .16
 .م1988، لبنان، بريوت، دار النهضة العربية، التطبيق النحوي، عبده الراجحي .17
 ).ت.د( منشورات إحتاد الكتاب العريب، مقاالت يف األسلوبية، عياش منذر التا، .18
  .  م1983 ،1/ ط، بريوت،عامل الكتب,،الفراء معاين النحو .19
 ،1/ ط،األردن، عمان، دار املناهج، ض وتطبيقاألساليب النحوية عر، حمسن عطية .20

 .  م2008
 تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع، التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، .21

  . م1997
دار الفكر ، ومصطفى النحاس الزهران، أمحد خمتار عمر، حممد محاسة عبد اللطيف .22

  .ـه1417، )ط.د(، مصر، العريب
، 5/، طمكتبة اخلاجني، ساليب اإلنشائية يف النحو العريب األ،حممد عبد السالم هارون .23

  .  م2001
، بريوت لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، صفوة التفاسري، حممد علي الصابوين .24

  . م2001
املكتبة العصرية للطباعة ، عدة السالك إىل أوضح املسالك، حممد حمي الدين عبد احلميد .25

               .ـه1423، لبنان، بريوت ،صيدا، والنشر والتوزيع
  :االت

سليم القرشي، صيغ التعجب السماعية، جملة واسط للعلوم اإلنسانية، جامعة األوسط،  -
 .2006، 6، الة 13العراق، العدد 

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فهرس احملتويات
  
 

 66 

  فهرس احملتويات
  بسملة
  دعاء

  شكر وتقدير
  إهداء
  ب/أ........................................................................مقدمة
  القدماء واحملدثنياألسلوب بني : مدخل

   أسلوب التعجب بني القدامى واحملدثني:الفصل األول
    04..........................................)واصطالحا لغة (األسلوب مفهوم -1
  05..................................................األسلوب يف القدماء آراء -2
  05..................................................األسلوب يف احملدثني أراء -3
  06..............................................الغربيني لدى األسلوب مفهوم -4
  07.......................................................الكرمي نآالقر مفهوم -5
  08...................................................القرآين األسلوب مفهوم -6
  09...................................................القرآين األسلوب اتميز -7
  10............................................لشعر العريبأسلوب التعجب يف ا -8
  11..........................................اليومية حياتنا يف التعجب أسلوب -9

  11................................العريب النحو يف التعجب باب وضع سبب -10
  أسلوب التعجب بني القدامى واحملدثني: الفصل األول

  13..................................................التعجب لغة واصطالحا: أوال
  13........................................................مفهوم التعجب لغة -1
  14...................................................حامفهوم التعجب اصطال -2

  15......................................................أساليب التعجب    : ثانيا
 15........................................................األساليب السماعية -1
 23..........................................................ألساليب القياسية ا-2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  فهرس احملتويات
  
 

 67 

  27............................................................شروط التعجب -3

  30.............................................أحكام خاصة بالتعجب القياسي -4
  )دراسة حنوية داللية تطبيقية(أسلوب التعجب يف القرآن الكرمي : الفصل الثاين

  32......................................السماعي للتعجب القرآين االستعمال -1
  32......................................الكرمي القرآن ومشتقاته يف) بعج( لفظ -أ

  35........................................ن الكرمي آيف القر )اهللا سبحان (لفظ -ب
  36...................) معناه وأدواته وإعرابه (ن الكرميآالقر يف التعجيباالستفهام  -ج
  53...............................................ن الكرميآلنداء التعجيب يف القر ا-د
  " أفعل بة"و" ما أفعله"صيغة ( االستعمال القرآين ألسلوب التعجب القياسي -2

  54...............................................................)ر املكيةيف السو
  54...............................................................صيغة ما أفعله -أ

  54............................................................ صيغة أفعل به -ب
  56........................................أسلوب التعجب يف الدرس البالغي -3

  59.........................................................................خامتة
  61.........................................................قائمة املصادر واملراجع

  66...............................................................فهرس احملتويات
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

